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En kunskapsöversikt över psykologiska interventioner till föräldrar med cancersjuka barn 

Elisabeth Granseth och Elin Wallner 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this essay is to compile interventions for parents of children with cancer in a 

literature review based on 13 peer-reviewed articles. The objective is twofold: to describe 

the aim of the interventions, and to investigate their effectiveness. Results indicate that the 

aim is to reduce stress, prevent the development of posttraumatisk stress, improve 

problem-solving skills, improve coping behaviour or increase parents’ knowledge of child 

cancer. Some of the interventions have intended effect, others have effect but not intended 

effect, and finally some show no effect at all. The main conclusion is that the forthcoming 

studies need to focus more on developing interventions that are flexible and can satisfy 

multiple needs. 
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Inledning 

 

I Sverige insjuknar varje år cirka 300 barn i cancer. Tre fjärdedelar av barnen överlever tack 

vare utvecklade vård- och behandlingsmetoder (Björk et al, 2008). Trots det är det en 

omtumlande och tung upplevelse att som förälder få reda på att ens barn har fått en 

livshotande sjukdom. Samtidigt som de ska handskas med sina egna känslor behöver 

föräldrarna stötta sitt barn när de upplever smärta och oro. Barn som drabbas av en 

livshotande sjukdom är på många sätt mer beroende av sina föräldrar än andra barn 

(Forinder, 2000). Det kräver mycket av föräldrarna och det är påfrestande och stressande på 

många olika sätt för dem.  Föräldrarna kan behöva stöd i form av psykologiska interventioner 

(Enskär, 1999; Kreuger, 2000). Det är inte bara för föräldrarna själva som sådana 

interventioner är viktiga, det är även viktigt för barnet att föräldrarna klarar av att handskas 

med sina egna reaktioner (Carlsson, 2007).   

 Karolinska Institutet planerar att göra en uppföljningsmodell för barn som har och har 

haft cancer. I den modellen kommer det att ingå en del som utvärderar och utvecklar 

interventioner för föräldrar i olika skeden av barnets sjukdom och behandling. Vår uppsats 

sammanställer utvärderingar av interventioner för föräldrar till cancersjuka barn, och skapar 

därigenom en översikt över tidigare forskning kring interventioner för dessa föräldrar.   

 

Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att sammanställa tidigare forskning som omfattar 

utvärderingar av psykologiska interventioner för föräldrar till cancersjuka barn.   

 

Frågeställningar 

 

• Vad är syftet med interventionerna? 

• Vilka effekter har interventionerna?  
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Avgränsning 

 

Uppsatsen fokuserar på utvärderade psykologiska interventioner för föräldrar till barn med 

cancer. Vi har ett föräldraperspektiv och fokuserar således inte på barnet eller syskonen. Då 

barnets sjukdom är central är det samtidigt oundvikligt att nämna barnet. Vår första 

frågeställning omfattar även en beskrivning av den metod som respektive forskare valt för 

att uppnå syftet med den aktuella interventionen. Detta för att få en ökad förståelse av 

interventionerna, då syftet och metoden hör ihop. 

 

Begreppsgenomgång  

 

Intervention är ett begrepp som används i flera olika sammanhang. I denna uppsats har 

intervention den medicinska betydelsen, som innebär en eller flera åtgärder för att förändra 

någonting. Psykologiska interventioner är interventioner som avser påverka psykologiska 

faktorer (Carlsson, 2007).   

 Stress kan uppkomma i situationer då fysiska, psykiska och/eller sociala krav ställs på 

individen, och då han eller hon inte har resurser att handskas med dessa krav (Karlsson, 

2007).        

 Posttraumatisk stress är ett syndrom som personer som upplevt katastrofupplevelser 

kan utveckla. Några av de vanligaste symtomen är att personen återupplever traumat i form 

av ”flashbacks”, undviker situationer som påminner om det som hänt, samt upplever ångest 

och olust (Karlsson, 2007).   

 I denna uppsats förekommer begreppet coping i samband med att förbättra 

copingbeteende. Detta innebär beteenden i avseendet att hantera stress (Karlsson, 2007).  

 

Bakgrund 

 

I denna bakgrunds första del belyser vi föräldrars situation då deras barn har fått cancer. 

Detta för att få en förståelse för varför behovet av olika typer av interventioner finns. För att 
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kunna förstå vad interventionerna innebär och hur de används beskrivs olika kategorier av 

psykologiska interventioner i bakgrundens andra del. De interventioner vi nämner här är 

exempel på några psykologiska interventioner som förekommer i barncancersammanhang 

och gör således inte anspråk på att vara en fullständig redogörelse av psykologiska 

interventioner.  

 

Att vara förälder till ett barn med cancer 

 

När barnet insjuknar 

 

När ett barn insjuknar i en svår sjukdom påverkar det hela familjen både emotionellt och 

socialt (Dovelius, 2000).  Vid beskedet om diagnosen hamnar många föräldrar i ett tillstånd 

av chock och de kan känna en ilska och förnekelse inför sjukdomen. Skuldkänslor och 

depressiva symtom förekommer hos en del föräldrar (Enskär, 1999). Ofta kommer diagnosen 

helt oanat och det finns ingen förberedelsetid för anpassning till det svåra beskedet om 

barnets sjukdom. Föräldrarna måste förhålla sig till en ny verklighet (Dovelius, 2000).  Det 

innebär bland annat att de ska handskas med såväl sina egna känslor, som eventuella 

syskons och barnets reaktioner (Enskär, 1999). Även om cancervården för barn de senaste 

decennierna inneburit stora framsteg när det gäller behandling så måste föräldrarna hantera 

tanken om att barnet kanske inte kommer att överleva cancern (Forinder, 2000).  

 I början av sjukdomstiden upplever en del föräldrar en känsla av maktlöshet eftersom 

det i föräldrarollen finns en förväntan att skydda barnet från lidande. Den känslan brukar 

avta då föräldrarna omdefinierar sin uppgift från att hindra lidande till att finnas där för 

barnet som det viktigaste stödet (Dovelius, 2000).  

 Perioden då diagnosen fastställs uppfattas generellt som en mycket påfrestande tid för 

föräldrarna. Dock kan det upplevas som en lättnad för en del föräldrar när diagnosen väl är 

fastställd, för då kan de inrikta sig på barnets behandling mot sjukdomen (Lindahl-Norberg, 

2008). När behandlingen kommer igång blir föräldrarna delaktiga i kampen mot cancern och 

de fokuserar på att barnet ska tillfriskna (Dovelius, 2000). 
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Under behandlingstiden 

 

Föräldrar ska vara med och ta beslut om barnets behandling eftersom att de vanligtvis har 

det juridiska ansvaret för sitt barns hälsa. De ställs inför beslut som är avgörande för barnets 

framtid. Även om föräldrarna inte har någon realistisk möjlighet att ta beslut utifrån 

medicinsk kunskap ska de fatta beslut om barnets behandling. Föräldrarna blir beroende av 

experters utlåtande och vägledning (Forinder, 2000). Många föräldrar väljer att ta beslut 

gemensamt med experterna eller ha en passiv roll i beslutsfattandet för att undgå känna att 

de har det yttersta ansvaret rörande barnets behandling (Lindahl-Norberg, 2008 ).  

 För en familj där ett barn drabbas av cancer förändras vardagen för hela familjen. Det är 

det sjuka barnet som är i centrum. Behandlingsperioder på sjukhus och i hemmet tar mycket 

tid och kraft. Vardagslivet förändras genom att det ställs krav på flexibilitet och anpassning 

till barnets omsorgsbehov (Dovelius, 2000). För föräldrar som arbetar kan den förändrade 

vardagen påverka deras prestation i arbetet och det kan leda till försämrad ekonomi för 

familjen (Enskär, 1999). Behandlingsfasen innebär en tid av osäkerhet, oro, stress och 

utmattning för föräldrarna. Enligt Lindahl-Norberg (2008) är det vanligt att föräldrarna inte 

ger sig själva utrymme att släppa ut sina reaktioner under denna period.  

 De medicinska behandlingarna av cancersjuka barn har förbättrats men de har också 

blivit intensivare och därigenom jobbigare att genomgå. Barn som behandlas mot cancer 

upplever de medicinska behandlingsmetoderna som ibland svårt smärtsamma. Föräldrarnas 

beteende påverkar hur barnet hanterar smärtan. Föräldrarna har där en viktig uppgift att 

stödja barnet genom all rädsla och smärta som cancersjukdomen och behandlingen orsakar 

(Cline et al., 2006). Olika behandlingsmetoder innebär olika prövningar för barnet. 

Benmärgstransplantationer är en av de mest ansträngande cancerbehandlingarna (Forinder, 

2000).  Att se sitt barn lida även om behandlingen är nödvändig är något av det värsta 

föräldrar till cancersjuka barn måste genomlida (Lindahl-Norberg, 2008). Det kan för dem 

upplevas som att de måste tvinga barnet till en rad plågsamma behandlingsprocedurer. Där 

kan det uppstå en konflikt för föräldrarna mellan att de ska skydda barnets integritet och 

autonomi och samtidigt värna om barnets liv (Forinder, 2000). 

 De händelser som föräldrarna behöver genomgå under barnets behandling samt under 

diagnostiseringen kan ibland upplevas som traumatiska, och riskera att utlösa 

posttraumatisk stress hos föräldrarna (Kazak et al., 2005; Pöder, Ljungman och von Essen, 
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2008). Pöder et al. (2008) har i en studie visat att mammor har mer besvär av posttraumatisk 

stress än pappor. Symtom av posttraumatisk stress innebär starka känslor av stress som är 

både påträngande och framkallar andra psykiskt belastande känslor (Kazak et al., 2004b). För 

föräldrar till barn med cancer kan det innebära att man återupplever svåra minnen som är 

kopplade till barnets cancersjukdom, känner sig känslomässigt avtrubbad, är extra vaksam, 

samt ha sömn- och/eller koncentrationssvårigheter (Pöder et al., 2008).   

 

Behandlingens avslut 

 

När inga cancerceller kan upptäckas och behandlingen ska avslutas upplever föräldrarna det 

som en glädje men samtidigt känner många föräldrar en oro över barnets framtid och för 

sena biverkningar. Vid återbesök och när barnet blir sjukt, till exempel får en vanlig 

infektionssjukdom, kan en rädsla uppstå över att cancern har kommit tillbaka (Enskär, 1999).  

Eftersom stödet från sjukvården inte är lika tillgängligt som det var under den aktiva 

behandlingstiden tar en del föräldrar på sig själva ett stort ansvar att upptäcka tecken i tid på 

om något skulle vara fel. Under behandlingen låg fokuset på att bekämpa cancern, efteråt 

blir det att tänka på barnets framtid och de eventuella komplikationer som behandlingen 

kan ha fört med sig (Dovelius, 2000). 

 Lindahl-Norberg, Lindblad och Boman (2005) har i en studie visat att det flera år efter 

diagnostiseringen hos föräldrar som har barn som överlevt cancer i högre grad förekommer 

ångest jämfört med föräldrar till friska barn. Studien visade även att erfarenheten av cancer 

hos ett barn kan leda till osäkerhet och stress hos föräldrarna även lång tid efter att 

cancerbehandlingen avslutats. Även om barnet är färdigbehandlat så kan föräldrarna känna 

en osäkerhet angående barnets hälso- och funktionsstatus eftersom det förekommer en del 

kvarvarande problem efter barncancer (Lindahl Norberg och Steneby, 2008). Enligt Kazak et 

al. (2004b) visar föräldrar till barn som har haft cancer utmärkande högre nivåer av 

posttraumatisk stress symptom även efter barnets behandling än föräldrar till barn som inte 

har cancer.  
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Återfall 

 

Ett återfall av cancersjukdomen ger föräldrarna en ännu större oro för om barnet ska 

överleva. De flesta vet att prognosen blir sämre och de vet även vad barnet kommer att 

behöva genomgå med den tuffa behandlingen (Enskär, 1999). Det upplevs också som en stor 

besvikelse att den tidigare behandlingen inte har lyckats. En del föräldrar och barn behöver 

stöd att få tillbaka sin motivation till att medverka i behandlingen (Kreuger, 2000). 

 

Psykologiska interventioner  

 

Informationsinriktade interventioner 

 

Att informera om sjukdomen är viktigt för att föräldrarna ska få en chans att hantera alla 

frågor och känslor som kan uppkomma under sjukdomstiden (Carlsson, 2007). 

Informationen handlar främst om hur omvårdnaden av barnet kommer att se ut och på 

vilket sätt föräldrarna blir delaktiga i detta. Även information om emotionella reaktioner som 

kan förekomma hos barnet, föräldrarna och syskonen är viktigt att förmedla till föräldrarna 

(Enskär, 1999). Syftet med de informationsinriktade interventionerna är i första hand att 

förbygga kommande problem. Genom att ge föräldrar mycket information går det att 

reducera de bekymmer som annars kan uppstå under och efter sjukdomstiden (Van Dongen-

Melman, 2000). Informationen måste komma kontinuerligt och upprepas för att föräldrarna 

ska kunna dra så mycket nytta som möjligt av den (Enskär, 1999).  

 Informationsinriktade interventioner är till för alla föräldrar med cancersjuka barn 

oavsett vilket psykosocialt behov de har i övrigt (Van Dongen-Melman, 2000). Dessa 

interventioner måste byggas in i den vanliga vården, de ska inte ses som fristående från den 

medicinska vården, då det är i den vardagliga vården som frågor och förvirring många gånger 

uppstår (Bolund, 1997).  
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Psykoterapeutiska interventioner  

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig psykoterapeutisk intervention. Det huvudsakliga 

syftet med KBT är att terapipatienten ska ändra sina beteendemönster, synen på sig själv 

och omgivningen. Terapin kan vara individuell eller i grupp, även familjebehandling 

förekommer. Ett område där terapin används är för att lära patienterna och deras 

närstående att reducera stress och lära sig att hantera den (Carlsson, 2007). 

 Ett exempel på en intervention baserad på KBT är problemlösning, där terapipatienten 

och terapeuten genom ett strukturerat arbete inriktar sig på att finna lösningar på olika 

problem (a.a.). När det gäller föräldrar till barn med cancer kan problemlösning vara en 

användbar komponent i interventionen. Familjerna kan ha svårigheter med att anpassa 

sjukdomslivet till det normala livet, exempelvis svårigheter med sociala kontakter på grund 

av barnets sjukdom (Van Dongen-Melman, 2000). 

Kazak et al. (2007) framställer att för att kunna ge så effektiv hjälp som möjligt måste 

KBT-interventionerna väljas ut efter vilka symptom föräldrarna visar. Speciella riskfaktorer 

måste ha identifierats, de ska ligga till grund för interventionerna och sedan utformas ett 

mål för hjälpen. Det finns olika program som föräldrarna kan gå som innehåller många olika 

delar som är kopplade till problem som finns kring psykologiska aspekter på barncancer. 

Dessa program kan vara speciellt lämpade för föräldrar som förutsetts ha större risker att 

utveckla psykosociala problem men som inte har visat symtom på det än. Interventionen blir 

då mest förbyggande. 

 Stödgrupper är en vanlig psykologisk intervention, där får patienten eller närstående 

bekräftande stöd från andra som befinner sig i ungefär samma sits. Terapipatienten får 

genom samtalsstöd en chans att bearbeta sina känslor och sin situation (a.a.).  

Metod 

 

En metod för att kunna besvara våra frågeställningar är att göra en litteraturöversikt. 

Backman (2008) menar att en litteraturöversikt är en sammanställning av kunskapsläget 

inom ett område. För att komma fram till kunskapsläget kan forskaren gå igenom följande 

moment i processen: fråga, problemformulering, litteratursökning, urval och rapportering. Vi 
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har i denna uppsats följt den processen. Enligt Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) är en 

kunskapsöversikt en typ av litteraturöversikt. I en kunskapsöversikt har resultatet från 

tidigare studier en central roll. Resultatet sammanställs och används som empiri för att 

kunna besvara en egen forskningsfråga. En kunskapsöversikt bör inte enbart fokusera på 

tidigare forskningsresultat utan även ta in de faktorer som ligger bakom resultatet.  

 Denna uppsats fokuserar just på tidigare forskningsresultat samt en del av de 

bakomliggande orsakerna, men går däremot inte in på hur forskningen har genomförts. 

Därför kan det vara rimligt att kalla metoden för kunskapsöversikt med hänvisning till 

Bildtgård och Tielman-Lindbergs beskrivning av en sådan.  

      

Urval 

 

För att kunna göra ett urval av vilken litteratur som ska vara med i översikten så krävs det 

inklusions- och exklusionskriterier (Bildtgård och Tielman-Lindberg, 2008). Dessa väljs utifrån 

frågeställningen och syftet med studien. Ett inklusionskriterium vi har i denna uppsats är att 

artiklarna ska handla om utvärderingar av psykologiska interventioner för föräldrar till 

cancersjuka barn. Artiklarna ska vara publicerade efter 1995, ett kriterium som motiveras av 

att barnsjukvården de senaste decennierna har utvecklats väldigt mycket och med dagens 

vård överlever fler barn (Forinder, 2000; Kreuger, 2000). Detta innebär att interventionerna 

till viss del också har förändrats för föräldrarna från att ha varit inriktade mot att stödja 

föräldrarna i sorgen över att ha förlorat ett barn till att hjälpa föräldrarna i vardagen efter 

cancerbehandlingen. Ett annat inklusionskriterium vi har är att artiklarna ska vara peer 

review, alltså granskade av andra forskare. Vi har däremot inga krav på designen i studierna, 

de behöver inte vara randomiserade eller ha kontrollgrupper. Detta för att en design med 

kontrollgrupp kan vara komplicerad i dessa studier av etiska skäl. Forskare kan till exempel 

inte bestämma att en del föräldrar inte ska få interventioner bara för att kunna göra en 

jämförelse (personlig kommunikation, A. Lindahl-Norberg, 090320). 
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Artikelsökning 

 

Vi har använt databaserna EBSCO och CSA Multiple databases som gör det möjligt att söka i 

flera databaser samtidigt. Sökorden vi har använt oss av är: intervention* AND psych* AND 

parent* AND (child cancer OR childhood cancer).  Intervention är ett mycket brett begrepp 

som ha kan olika betydelser. Därför lade vi till psych* för att begränsa till endast 

psykologiska interventioner. Child cancer och childhood cancer valdes för att begränsa 

urvalet till att omfatta endast barncancer och inte cancer hos föräldrarna.  

 Vi sökte i nämnda databaser och fick ett par hundra träffar i varje databas. Dessa gick vi 

sedan igenom titlarna på och hittade vi någon relevant artikel så läste vi igenom abstractet. 

Av alla träffar hittade vi 26 artiklar som verkade relevanta. Artiklarna lästes igenom noggrant 

och 13 stycken sorterades bort som inte uppfyllde våra urvalskriterier. Det återstod då 13 

artiklar som var relevanta för uppsatsens syfte.     

 

Databearbetning 

 

För att skapa ordning över informationen från artiklarna gjorde vi en flerfältstabell, se bilaga 

1, enligt Bildtgård och Tielman-Lindbergs (2008) modell. Vid utformningen av 

flerfältstabellen utgick vi ifrån våra frågeställningar. De variabler som vi ansåg var av intresse 

bildade rubriker i tabellen. Sedan läste vi artiklarna och fyllde i information i kolumnerna.  

Efter detta började arbetet med resultatdelen. Vi utgick här från våra frågeställningar och 

delade in resultatet i tre delar, där den första delen motsvarar den första frågeställningen, och 

den andra och tredje delen motsvarar den andra frågeställningen. Den första delen av 

resultatet behandlar syftet med interventionerna. Vi beskriver här interventionernas syfte 

och deras metod för att uppnå syftet. Beskrivningen omfattar syftet med interventionen, 

vilken typ av intervention det är, hur interventionen går till, vem interventionen riktar sig till 

och när den ges samt vem som leder interventionen. Resultatets andra del handlar om 

effekten av interventionerna. Den information vi intresserade oss av här var resultat av 

utvärderingarna, vad som mättes i utvärderingarna och när mätningarna utfördes. I tredje 
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delen redovisar vi deltagarnas egna åsikter om interventionerna. Detta för att ville separera 

deltagarnas egna åsikter från effektutvärderingarna, för att i slutänden kunna se om dessa 

skiljer sig. Den ovan nämnda informationen plockades ut från samtliga artiklar. En del artiklar 

innehöll inte all information, detta anges i så fall.      

 Vi har valt att inte använda oss av ett teoretiskt perspektiv i denna uppsats. Istället har 

vi haft en deskriptiv ansats i sammanställningen av resultatet. I analysen har vi sedan ställt 

informationen i artiklarna mot varandra och mot tidigare forskning för att i slutänden få 

fram förklaringar och tolkningar. För att få ett djup i svaret på frågeställningarna härledde vi 

syftet och effekterna till tidigare forskning. Vi ville hitta likheter och skillnader mellan 

interventionerna. Även här utgår vi från syftet och effekterna av interventionerna, och 

breddar vår förståelse genom att se till metoden för att uppnå syftet samt deltagarnas egna 

åsikter. 

 

Etiska överväganden 

 

Vid en litteraturstudie bör etiska överväganden göras (Forsberg och Wengström, 2003). Med 

detta menas att fusk genom stöld eller plagiat av andras data inte får förekomma. Detta har 

vi undvikit genom att redovisa alla källor. Inte heller avsiktlig förvrängning av 

forskningsprocessen eller forskningsresultat får ske. Genom vår förförståelse som blivande 

socionomer har vi ett synsätt som oavsiktligt kan påverka resultatet. Detta är svårt att 

undvika, men vi har varit medvetna om problemet och försökt att inte ha förväntningar på 

resultatet. Vi har varit självkritiska genom processen och noggrant förklarat metoden som 

lett fram till uppsatsen. Eftersom empirin i denna uppsats bygger på tidigare studier så 

bedömer vi att inga ytterligare etiska överväganden behöver beaktas.  

 

Validitet  

 

Validitet handlar om i vilken omfattning studien undersöker det den avser att undersöka 

(Bjereld, Demker och Hinnfors, 2002). Denna studie avser undersöka syftet med utvärderade 

psykologiska interventioner för föräldrar till cancersjuka barn samt effekten av 
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interventionerna. Vi har i varje moment varit noggranna med att hålla oss till vårt syfte och 

våra frågeställningar. Detta för att säkerhetsställa att studien undersöker det den avser 

undersöka.  

  Validiteten i denna uppsats kan sättas i relation till validiteten i de artiklar vi har använt 

oss av. För att uppnå hög kvalitet på litteraturöversikten måste även de artiklar som ingår ha 

hög kvalitet (Forsberg och Wengström, 2003). Alla artiklar i denna uppsats är peer review, de 

är granskade av andra forskare för att säkerställa att de håller hög kvalitet. Dock har vi funnit 

en del brister i dem, exempelvis att några av utvärderingarna inte mäter de aspekter som 

interventionerna syftar till. Istället mäts andra faktorer, som visserligen är relevanta för 

området, men som inte ingår i studiens syfte. Det blir då en validitetsbrist i en del av 

artiklarna. Detta har vi haft i åtanke då vi har tolkat resultatet av artiklarna för att inte 

påverka vår egen validitet för mycket.  

  

Reliabilitet  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i studien. Detta när det gäller mätmetoden (Bjereld, 

Demker och Hinnfors, 2002). I denna uppsats handlar reliabiliteten främst om hur vi har 

utläst det empiriska materialet, det vill säga artiklarna. Vi har gemensamt diskuterat hur 

artiklarna ska tolkas. Tolkningen har hela tiden jämförts med de redovisade resultaten i 

artiklarna för att tillförsäkra att tolkningen har en empirisk grund. 

 Då alla artiklar har varit på engelska har vi fått översätta. Det finns en risk att denna 

översättning blir felaktig, vilket kan förvränga innehållet och påverka tillförlitligheten av 

resultat och analys. Begreppen har översatts noggrant och vid behov har kunnig på området 

tillfrågats.  

 Det finns en möjlighet att det finns artiklar som inte förekom i de databaser vi sökte i 

eller inte fångades upp av de sökord vi använde. Detta påverkar reliabiliteten då vår 

mätmetod inte är helt tillförlitlig. Vi har dock använt de databaser som vi ansåg var mest 

adekvata.  

 Reliabiliteten ökar vid en detaljerad redogörelse av datainsamlingsmetoden och analysen 

då detta ger möjlighet för andra att värdera om studien genomförts på ett korrekt sätt. 

Detta ger även möjlighet till reproducerbarhet, då studien kan visa samma resultat vid fler 
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mättillfällen (Forsberg och Wengström, 2003). I denna uppsats har stor vikt lagts vid att 

beskriva hur studien har genomförts.  

 I sammanställningen av materialet har vi strävat efter att plocka ut samma information 

ur alla artiklar. Detta för att kunna jämföra artiklarna på samma villkor och värdera effekten. 

Detta har inte alltid varit möjligt då all information inte finns i alla artiklar. Det har dock inte 

varit ett generellt problem utan förekommit ett fåtal gånger i databearbetningen. 

 

Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet har att göra med extern validitet (Forsberg och Wengström, 2003). Detta 

handlar om en bedömning av om studiens resultat kan gälla hela populationen med 

utgångspunkt i vad som har observerats i urvalet. I denna uppsats består empirin av artiklar. 

Dessa artiklar är främst producerade i USA. Endast några enstaka kommer från icke 

västerländska länder. Detta gör att urvalet inte självklart kan generaliseras till alla föräldrar till 

alla föräldrar med cancersjuka barn i världen.    

 

Resultat och analys 

 

I detta kapitel redovisas resultatet av databearbetningen av de 13 artiklarna. Först redovisas 

syftena med interventionerna där även metoderna för att uppnå syftena kortfattat beskrivs. 

Därefter tas effekterna av utvärderingarna av interventionerna upp. Som ytterligare en 

aspekt av interventionernas effekt redovisas slutligen deltagarnas egna åsikter kring 

interventionerna. Efter varje avsnitt följer en analys. 

   

Syftet med interventionerna  

 

Reducera stress  

 

Tre interventioner har som syfte att reducera stress. Mindfulness-based stress reduction 
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(MBSR; Minor et al., 2006) är en intervention för föräldrar till barn med kroniska sjukdomar, 

där cancer ingår. Detta är en intervention som lär föräldrar att hantera den stress som 

uppkommer hos föräldrarna under barnets behandling. Föräldrarna ska bli lugnare och på så 

sätt ska humörsvängningar reduceras. Gruppträffar med olika teman hålls en gång i veckan 

där föräldrarna får lära sig att göra övningar i det dagliga livet. Det är avslappningsövningar, 

meditation och yoga som lärs ut av en läkare och en socialarbetare. Interventionen pågår 

under åtta veckor. Alla deltagare får en CD som innehåller instruktioner för övningarna, 

detta för att de ska kunna utföra övningarna hemma.  

 Den andra interventionen lär mammor till cancersjuka barn att hantera stress under 

barnets behandling och på så sätt ska stressen minska (Streisand et al., 2000). Den riktar sig 

till mammor med barn som genomgår benmärgstransplantation. Tre nyckelkomponenter 

inkluderas i interventionen, dessa är utbildning i stresshanteringstekniker, avslappning och 

kommunikation. Interventionen består av ett enskilt samtal med en psykolog som lär ut olika 

tekniker för att minska stressen i familjen samt avslappningstekniker. Sedan får mammorna 

skriftligt material och ett ljudband för att kunna öva teknikerna hemma. 

 Den tredje interventionen (Kazak et al., 1996) riktar sig till barn med leukemi som 

genomgår någon form av cancerbehandling och deras föräldrar. Interventionen ges direkt till 

barnet och kombinerar en psykologisk intervention med farmakologisk behandling. 

Föräldrarna får ingen egen intervention, utan tanken är att föräldrarnas stress ska minska av 

att de ser att barnet mår bättre av interventionen. Den farmakologiska behandlingen ges till 

barnet och syftar till att reducera svår smärta. Den psykologiska interventionen består av 

olika individualiserade lekterapier beroende på ålder på barnet. Föräldrar och barn deltar 

tillsammans i lekterapin. Interventionen pågår under hela barnets behandling och ges av 

sjukvårdspersonal, socialarbetare och psykolog.  

     

Förebygga utveckling av posttraumatisk stress 

 

The Surviving Cancer Competently Intervention Program (SCCIP) är en intervention som har 

utvecklats för att minska symptom av posttraumatisk stress (Kazak et al., 1999, 2004a). 

Interventionen riktar sig till hela familjen där ett barn har haft cancer och överlevt. Barnen är 

mellan 11-19 år och ska ha avslutat cancerbehandlingen minst ett år innan interventionen. 



 
 

18 
 

Den innehåller inslag från både kognitivbeteende-teori och familjesystemteori. 

Interventionen består av fyra tillfällen, de första två tillfällena får familjer samtala i grupp 

tillsammans med andra i samma situation. Grupperna delas in med mammor, pappor, barn 

var för sig. De resterande tillfällena träffas alla tillsammans för gruppdiskussioner. Varje träff 

har ett tema som hör ihop med cancer, hur det påverkar familjen och hur man gör för att 

kunna gå vidare. Interventionen ges av ett team som består av sjuksköterskor, socialarbetare 

och psykolog. 

 En liknande intervention (Lutz-Stehl et al., 2008) har utvecklats från SCCIP, the Surviving 

Cancer Competently Intervention Program - Newly Diagnosed (SCCIP-ND). Den största 

skillnaden mellan SCCIP och SCCIP-ND är att den riktar sig till föräldrar med barn som nyligen 

har fått cancerdiagnosen. Syftet är att förebygga utveckling av posttraumatisk stress hos 

föräldrarna genom att minska deras oro och ångest under barnets behandling. På så sätt ska 

hela familjens psykologiska välbefinnande främjas. Interventionen består av tre gruppträffar 

där mammor och pappor får prata med andra föräldrar om vardagen kring 

cancersjukdomen, relationer och hur de kan påverka sin situation. Interventionen leds av 

sjuksköterskor, socialarbetare och psykolog. Efter gruppträffarna skickas material till 

familjerna vid två olika tillfällen.  Materialet består av en skriftlig broschyr och en CD-rom 

som behandlar ämnen som togs upp under de första träffarna. Som en sista del i 

interventionen får familjerna ett uppföljande telefonsamtal från någon ur 

interventionsteamet. Detta för att underlätta för familjerna att fortsätta använda de redskap 

de har fått under interventionen. 

 

Förbättra copingbeteende 

 

Tre interventioner har som syfte att förbättra copingbeteendet hos föräldrar till barn med 

cancer. I en studie av Hoeckstra – Weebers, Heuvel, Jaspers, Kamps och Klip (1998) beskrivs 

en intervention där föräldrarna till nydiagnostiserade barn med cancer ska lära sig hantera 

emotionella reaktioner och på så sätt minska sitt psykiska lidande. Föräldrar och psykolog 

deltar i interventionen som är pedagogiskt stödjande och består av åtta enskilda samtal. 

Fokuset ligger på att föräldrarna ska uttrycka känslor. De blir även informerade om 
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psykologiska konsekvenser av barnets sjukdom och hur de påverkar familjen samt ges stöd 

till att utveckla copingstrategier. 

 I Singapore har en psykosocial intervention utvecklats som går ut på att stärka 

familjernas förmåga att hantera känslomässigt påfrestande situationer under barnets 

sjukdom och medicinska behandling (Macner-Licht, Rajalingam och Bernard-Opitz, 1998). 

Interventionen riktar sig till barn med leukemi som är nydiagnostiserade eller fått återfall 

samt deras föräldrar. Det beskrivs som ett behavioristiskt interventionsprogram som pågår 

under 12 veckor. För föräldrarna består interventionen av gruppsamtal med psykolog och 

socialarbetare en gång i veckan. De får emotionellt stöd och information om leukemi. 

Känslor och tankar om sjukdomen diskuteras och föräldrarna får möjlighet att utbyta 

erfarenhet av copingstrategier med varandra. Även avslappningstekniker lärs ut. Barnens 

intervention består av individuell problemfokuserad lekterapi.  

 Svavarsdottir och Sigurdardottir (2005,2006) har skapat en pedagogiskt stödjande 

intervention för föräldrar till nydiagnostiserade barn. Förutom att förbättra copingbeteendet 

hos föräldrarna så är målet är att öka deras välbefinnande och familjesammanhållning. 

Föräldrarna får tillgång till en speciell hemsida där de kan hitta information om cancer.  Via 

hemsidan kan föräldrarna få stöd av ett forskarteam som består av läkare och 

sjuksköterskor, det går även att ta kontakt och diskutera med andra föräldrar som också 

ingår i interventionsgruppen. Föräldrarna erbjuds ett till två individuella stödsamtal som leds 

av en specialist-sjuksköterska i onkologi.   

 

Förbättra problemhantering 

 

Problem-Solving Skills Training (PSST) är ett träningsprogram för problemlösning, som riktar 

sig till mammor med cancersjuka barn som nyligen är diagnostiserade (Sahler et al., 2002, 

2005). Syftet med interventionen är att öka problemlösningsförmågan hos mammor och på 

så sätt minska känslomässigt lidande som exempelvis oro, skuld och ilska. Interventionen 

består av åtta individuella möten med en psykologiskt kunnig där olika ämnen och problem 

som berör barnets cancersjukdom diskuteras. Programmet utgår från en tankemodell som 

går ut på att problem ska identifieras, lösningar ska hittas och värderas för att sedan hantera 

problemet och till sist utvärdera resultatet.     
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Öka kunskapen om barnets cancersjukdom 

 

Syftet med en intervention är att föräldrar ska få en ökad förståelse kring sitt barns leukemi 

(Masera et al., 2003). När barnet har fått sin diagnos inbjuds föräldrarna till ett möte om sitt 

barns sjukdom tillsammans med läkare, psykolog, socialarbetare och lärare. Vid mötet 

informeras föräldrarna om barnets cancersjukdom, behandling och psykosocialt stöd och de 

har möjlighet att ställa frågor. Samtalet spelas in och inspelningen lämnas sedan till 

föräldrarna. Genom att få informationen inspelad kan föräldrarna ta till sig informationen 

även senare under barnets behandling. Föräldrarna har också möjlighet att välja tillfälle då 

de vill lyssna på informationen.  

 

Kommentar 

 

Syftet med interventionerna kan tolkas brett och smalt. En smal tolkning av syftet innebär 

att enbart titta på det som interventionen är avsedd att intervenera mot. En bredare 

tolkning är att även ta in flera aspekter så som interventionens metod för att uppnå syftet. 

Vi använder oss av en bredare tolkning.  

 När ett barn drabbas av cancer förändras vardagen för hela familjen. Barnets 

behandlingsperiod tar tid och kraft från föräldrarna med sjukhusbesök och det praktiska 

kring barnets omvårdnad. Det är vanligt att föräldrar upplever stress (Dovelius, 2000). Av 

resultatet i denna uppsats framkommer det att flera interventioner har som huvudsyfte att 

reducera stress hos föräldrarna. Då stress är en påfallande faktor i livet hos föräldrar till 

cancersjuka barn, går det att argumentera för att det är relevant med interventioner som 

har syftet att reducera stress.  

  De interventioner som har som syfte att reducera stress har olika metoder för att uppnå 

syftet. Två interventioner använder avslappningsmetoder för att reducera stressen hos 

föräldrarna (Minor et al., 2006; Streisand et al., 2000). Att använda avslappningsmetoder kan 

göra att föräldrarnas känsla av stress mildras men orsaken till stressen finns ändå kvar. 

Stressen kan tänkas vara en reaktion på insikten om att barnet kanske inte kommer att överleva, 
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och/eller en reaktion på alla större och mindre krav i den tuffa vardagen. Vardagen får inte bli 

ett hinder i hanterandet av barnets sjukdom. Problem som uppkommer i vardagen måste 

lösas effektivt för att föräldrarna ska få mer kraft till att stötta barnet.  

 PSST är en intervention med syfte att förbättra problemhantering hos föräldrar till 

cancersjuka barn (Sahler et al., 2002, 2005). Som förälder till ett barn som är svårt sjuk 

förändras vardagen och problem som inte funnits innan sjukdomen uppkommer. Därför kan 

interventioner med syfte att förbättra problemhantering vara passande för dessa föräldrar.  

 Tre interventioner har som syfte att förbättra copingbeteende (Hoeckstra-Weebers et 

al., 1998; Macner-Licht et al., 1998; Svavarsdottir och Sigurdardottir, 2005). Att veta att ens 

barn lider av en potentiellt dödlig sjukdom är påfrestande för de flesta föräldrar. I vanliga 

situationer har föräldrar för det mesta tillräckliga redskap för att handskas med stress, men i 

mycket svåra situationer kan hjälp behövas för att förbättra copingbeteendet. Att som 

förälder uppleva att ens barn drabbas av cancer kan ses som en extrem situation, därför kan 

syftet att förbättra copingbeteende anses vara lämplig för interventioner som riktar sig till 

föräldrar med cancersjuka barn.   

 När barnet är färdigbehandlat känner en del föräldrar en osäkerhet och oro över barnets 

hälso- och funktionsstatus eftersom behandlingen kan föra med sig komplikationer (Lindahl 

Norberg och Steneby, 2008). Det finns ett behov hos föräldrarna att få information om 

barnets hälsostatus. Interventioner med syfte att öka föräldrarnas kunskap om barnets 

sjukdom kan därför anses vara adekvat. De interventioner som beskrivs av Svavarsdottir och 

Sigurdardottir (2005, 2006) och Masera et al. (2003) är båda informationsinriktade, men 

riktar sig till föräldrar med nydiagnostiserade barn. Den ena genom en 

informationswebbsida och den andra genom ett inspelat band. Enskär (1999) menar att 

information måste komma kontinuerligt och upprepas för att föräldrarna ska kunna dra så 

mycket nytta som möjligt av det. Med bandet och webbsidan får föräldrarna möjlighet att 

välja när de själva kan eller vill ta in informationen. Möjligtvis skulle dessa interventioner 

även vara passande för föräldrar till färdigbehandlade barn. 

 Att som förälder få reda på att ens barn har en potentiellt dödlig sjukdom kan upplevas 

som traumatiskt och detta i sin tur kan leda till posttraumatisk stress (Kazak, 2005; Pöder et 

al., 2008). Symptom som exempelvis oro och ångest kan påverka föräldrarna mycket 

negativt. Att få stöd med syfte att förhindra utveckling av posttraumatisk stress kan därför 

anses vara mycket viktigt för föräldrar till cancersjuka barn. SCCIP och SCCIP-ND är 
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interventioner med syfte att förebygga utveckling av posttraumatisk stress. Metoden är att 

föräldrarna får samtala om sin situation. Samtalen fokuserar på här och nu och är kognitivt 

beteendeinriktade. Kognitivt beteendeinriktade interventioner används för att bearbeta 

känslor på ett grundligt plan och de används ofta för att förebygga stress (Van Dongen-

Melman, 2000). Utifrån detta perspektiv borde SCCIP och SCCIP-ND vara lämpliga 

interventioner för att förhindra utveckling av posttraumatisk stress hos föräldrar till barn 

med cancer.   

 Interventionerna behöver inte alltid rikta sig direkt till föräldrarna, utan de kan vara en 

intervention som är till för barnet men som också syftar till att föräldrarna ska må bättre. 

Kazaks och hennes kollegors (1996)  intervention är utformad på detta sätt. Lindahl-Norberg 

(2008) menar att något av det svåraste en förälder kan genomgå är att se sitt barn lida. En 

intervention som hjälper barnet att må bättre kan därför vara lyckad även för föräldrarnas 

välbefinnande. Att föräldrarna får se sitt barn leka ger en positiv kontrast till det svåra med 

att se sitt barn lida. Denna kontrast kan hjälpa föräldrarna att orka mer och klara av att låta 

barnet genomgå svåra behandlingar. På så sätt dämpas även den känsla av att tvinga barnet 

att genomlida smärtsam behandling för att överleva sjukdomen som Forinder (2000) 

bekräftar finns under behandlingstiden.  

  Tre av interventionerna riktar sig enbart till mammor. Detta motiveras i studierna med 

att mammor har en högre risk att utveckla posttraumatisk stress (Sahler et al., 2002, 2005; 

Streisand et al., 2000). Detta har även Pöder och medarbetare (2008) visat i en studie. Dock 

kan det verka motstridigt att endast mammor får tillgång till interventioner då studier visar 

att också pappor riskerar att utveckla posttraumatisk stress såväl under som efter 

behandlingen, även om denna risk är något mindre än bland mammor (Kazak et al., 2004b, 

2005; Pöder et al., 2008). Det kan vara svårt för papporna att vara fullt delaktiga i vården av 

sina barn om de utesluts från psykologiska interventioner. Det kan bli en negativ spiral då 

papporna inte inkluderas i interventionerna och mammorna då får ytterligare ett 

ansvarsområde som papporna exkluderas från. Att enbart erbjuda interventioner till 

mammor gör att papporna glöms bort, då de inte får hjälp med att handskas med sina 

känslor och problem. Carlsson (2007) menar att det viktigt även för barnet att båda 

föräldrarna kan handskas med sina egna känslor och reaktioner eftersom föräldrarnas 

beteende påverkar barnet.   
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 Fyra interventioner inkluderar både föräldrarna och barnet (Macner-Licht et al., 1998; 

Kazak et al., 1996, 1999, 2004). Familjen ses som ett system där de olika delarna påverkar 

varandra. Om det cancersjuka barnet mår psykiskt dåligt påverkar detta föräldrarna och vise 

versa. Därför inkluderas även barnet i dessa interventioner. För de familjer som har yngre 

barn handlar interventionerna för barnet om lek och spel (Macner-Licht et al., 1998; Kazak et 

al., 1996). Tonåringar genomgår en intervention som har samma upplägg som föräldrarnas, 

men sker frånskilt från föräldrarna (Kazak et al., 1999, 2004). Detta för att barnet och 

föräldrarna har olika behov. En annan fördel med att låta barnet vara åtskild från föräldrarna 

är att barnet behöver utveckla sin självständighet. För under en cancerbehandling är barnet i 

mångt och mycket mer beroende av sina föräldrar än friska barn (Cline et al., 2006). Det är 

då viktigt att barnet får stärka sin förmåga att ta ansvar över sig själv efter behandlingen för 

att komma ikapp jämnåriga i utveckling (Macner-Licht et al., 1998). 

 

Interventionernas effekt 

 

Reducera stress 

 

MBSR är utvärderad vid två olika tillfällen, en gång i anslutning till första träffen och en gång 

i samband med sista träffen (Minor et al., 2006). Mätningarna har skett genom att 

deltagarna har fått fylla i två formulär, en som mäter stressnivå och en som mäter 

humörsvängningar. Resultatet visar att både stressnivån och humörsvängningar reducerats 

signifikant efter interventionen jämfört med innan. Artikelförfattarna förklarar detta med att 

under meditationen eller yogan får föräldrarna fokusera på sig själv och för en liten stund 

tänka på annat än barnet och sjukdomen.  

 Streisand et al. (2000) har mätt stressnivån i studien där mammor till barn som 

genomgår benmärgstransplantation fick lära sig tekniker för att hantera stress. Mätningarna 

har genomförts sex gånger. Den första mätningen gjordes 14 dagar innan behandlingens 

start och den sista mätningen skedde 21 dagar efter behandlingens början.  De instrument 

som användes var självskattningsformulär och semistrukturerade intervjuer. Nivåerna 

jämfördes sedan med normativa data från mammor som inte fått interventionen. Resultatet 
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visar att mammor som har fått interventionen hade sänkt sin stressnivå signifikant. De 

mammor som hade fått ta del av interventionen hade signifikant lägre stressnivå än de 

mammor som inte hade fått ta del av denna intervention. Artikelförfattarna menar att 

utvärderingen tyder på att mammor som har fått ta del av interventionen fortsätter att 

använda de nya stresshanteringsteknikerna i stor utsträckning.  

 Interventionen som ges till barnet och kombinerar psykologisk intervention med 

farmakologisk behandling är utvärderad genom att föräldrarnas stress har mätts (Kazak et 

al., 1996). Det resultatet har sedan jämförts med en kontrollgrupp och en grupp som enbart 

fått den farmakologiska behandlingen. Jämförelsen med kontrollgruppen redovisas ej i 

artikeln.  Mammor och pappor har jämförts och resultatet visar inga skillnader mellan dem. 

Mätningarna har skett genom att föräldrarna har fått fylla i olika formulär en, två och sex 

månader efter diagnos. Resultatet visar inga signifikanta skillnader i stressnivå mellan 

föräldrar som fick den kombinerade interventionen jämfört med gruppen som enbart fick 

farmakologisk intervention.  

     

Förebygga utveckling av posttraumatisk stress 

 

SCCIP har utvärderats i två studier (Kazak et al., 1999, 2004a). Utvärderingarna har utförts på 

liknande sätt då fyra respektive fem olika självskattningsformulär har använts. Det är 

posttraumatisk stress som har mätts. Mätningarna har skett vid två tillfällen, en gång innan 

interventionen och en gång tre till sex månader efter interventionen. Den ena studien hade 

en kontrollgrupp (Kazak et al., 2004a). Resultatet i studierna antyder att både mammor och 

pappor hade lägre nivåer av posttraumatisk stress efter interventionen än innan. Dock visar 

båda studierna att pappornas nivåer av posttraumatisk stress hade sjunkit signifikant medan 

mammornas skillnader i nivå inte kunde verifieras statistiskt. Utvärderingen från 2004 visar 

samtidigt att både mammors och pappors nivå av posttraumatisk stress hade sjunkit mer för 

gruppen som genomgick interventionen än för kontrollgruppen. Artikelförfattarna uppger 

att det låga resultatet för mammor kan bero på att många mammor som uppvisade höga 

värden av posttraumatisk stress från början senare aldrig fullföljde interventionen och är 

därmed inte med i resultatet. 
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 SCCIP-ND (Lutz-Stehl et al., 2008) är utvärderad med hjälp av tre olika 

självskattningsformulär och efter sista mötet fick föräldrarna även fylla i ett till frågeformulär 

där det fanns en öppen fråga där föräldrarna skulle uttrycka sina egna åsikter om 

interventionen. Det framgår inte i studien när självskattningsmätningarna är gjorda. 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad av minskad oro mellan kontrollgruppen och 

gruppen som fullföljt SCCIP-ND programmet. Många familjer fullföljde aldrig programmet. 

Artikelförfattarna uppger att anledningen till det var att tiderna för träffarna inte passade 

familjerna på grund av att det var svårt för både mammor och pappor att delta samtidigt 

vilket var ett krav för deltagande. 

 

Förbättra copingbeteende 

 

 Resultatet av Hoeckstra-Weebers et al. (1998) studie visar att interventionen varken hade 

kort- eller långsiktiga effekter för föräldrarnas välmående jämfört med en kontrollgrupp som 

fick den vanliga psykosociala omvårdnaden. Interventionens effekt mättes genom tre olika 

typer av självskattningsformulär strax efter föräldrarna fullföljt interventionsprogrammet 

och sedan igen efter sex månader. Artikelförfattarna föreslår att en mer flexibel 

intervention, som kan ta itu med de omedelbara behoven för föräldrar, skulle kunna vara 

lämpligare. 

 Macner-Licht med medarbetare (1998) utvärderade sin intervention med hjälp av 

självskattningsformulär och genom kliniska observationer av interventionsteamet och 

sjukvårdspersonalen. Utvärderingarna gjordes före, omedelbart efter och sex månader efter 

interventionen. Resultat visar positiva förändringar både hos föräldrar och barn i hur de 

tänker och handskas med sjukdomen. Sjukvårdspersonalen rapporterade ett bättre 

samarbete under behandlingen av barnet och deras föräldrar. 

 Resultatet av Svavarsdottirs och Sigurdardottirs (2005, 2006) studier visar att 

interventionen för föräldrarna var kortsiktigt bra för deras psykiska välbefinnande, men inga 

skillnader i copingstrategier och anpassning kunde ses. Studien utvärderades med hjälp av 

frågeformulär som föräldrarna fick fylla i vid interventionens start, omedelbart efter att de 

fullföljt interventionen samt tre och sex månader efter interventionen.  I artiklarna redovisas 

inte resultatet från mätningen som gjordes sex månader efter interventionen.  
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Förbättra problemhantering 

 

Den första studien av Sahler et al. (2002) visar att mammorna efter åtta veckor med PSST-

interventionen signifikant hade förbättrat sin problemlösningsförmåga och signifikant 

minskat sina negativa känslor jämfört med en kontrollgrupp som fick den vanliga 

psykosociala omvårdnaden som sjukvården erbjöd. Resultatet mättes genom ett 

självskattningsformulär som föräldrarna fick fylla i direkt efter interventionen. 

 Av samma författare (Sahler et al., 2005) gjordes senare en utvärdering av samma 

interventionsprogram men med fler deltagare. Också denna gång vände man sig endast till 

mammor. Resultatet visar även då att i jämförelse med kontrollgruppen hade gruppen som 

erbjöds PSST en signifikant förbättrad förmåga att lösa problem och mindre negativa känslor 

direkt efter interventionen. Mätningar med självskattningsformulär gjordes även tre 

månader efter interventionen och de visade då en viss högre problemlösningsförmåga och 

något mindre negativa känslor.  

     

Öka kunskapen om barnets cancersjukdom 

 

Resultatet av Masera med kollegors (2003) studie utvärderades genom frågeformulär som 

skickades ut till föräldrarna. Det enda utfallsmåttet i denna studie är vad föräldrarna själva 

tyckte. Ur formulären framkom att de flesta föräldrar hade lyssnat på inspelningen. En del 

hade lyssnat flera gånger och många tillsammans med andra familjemedlemmar. En del 

föräldrar föredrog att vänta en tid med att lyssna då de kände att oro kunde skapas av att 

höra inspelningen för tidigt. 

 

Kommentar 

 

Effekten av interventionerna kan tolkas utifrån flera perspektiv. Ett sätt är att beakta endast 

de interventioner som har avsedd effekt, i betydelsen att förändring visats i alla de utfallsmått 

som undersökts. Ett annat sätt är att beakta de interventioner som inte visade effekter i alla 
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de undersökta utfallsmåtten. Dessa interventioner visar effekt i några av de undersökta 

utfallsmåtten men inte i alla. Exempelvis kan interventionen mäta både copingbeteende och 

stressnivå, men visar endast effekt i stressnivå, den har då effekt, men inte avsedd effekt.   

 Vi har nedan först analyserat de interventioner som inte uppvisade någon effekt, sedan 

de som inte hade avsedd effekt men ändå visade på positiva effekter och sist de som hade 

avsedd effekt. 

 Två utvärderingar av interventioner visar inga positiva effekter i något av utfallsmåtten 

(Hoekstra-Weebers et al., 1998; Lutz-Stehl et al., 2008). SCCIP-ND och Hoekstra-Weebers 

med medarbetares intervention uppges båda vara delvis kognitivt beteendeinriktade. De ger 

föräldrarna ett tillfälle att samtala om problemen, men de går inte in djupare och söker 

lösningar på problemen. Carlsson (2007) menar att kognitiva beteendeinriktade 

interventioner fokuserar på att patienten ska ändra synen på sig själv och omgivningen och i 

slutändan hitta lösningar på de problem som ligger till grund för stressen. De båda 

interventionerna som inte visat sig ha effekt uppfyller alltså inte Carlssons (2007) krav för en 

kognitivt beteendeinriktad intervention. Möjligtvis har interventionerna inte någon effekt 

just för att de inte fokuserar på problemen i tillräckligt hög grad för att kunna ge effekt på 

stressnivån hos föräldrarna.  

 SCCIP-ND bygger på SCCIP. Utvärderingarna av SCCIP (Kazak et al., 1999, 2004) visar att 

pappornas nivåer av posttraumatisk stress hade sjunkit signifikant medan mammornas 

skillnader i nivå inte kunde verifieras statistiskt. SCCIP ges till föräldrar till barn som har 

överlevt cancer. I detta stadium är föräldrarna mindre fokuserade på barnets tillfrisknande 

och börjar mer tänka på framtiden för barnet och sig själv (Dovelius, 2000). Orsaken till att 

SCCIP tycks vara effektivt, åtminstone för papporna, kan tänkas vara att föräldrarna är mer 

mottagliga för denna typ av intervention vid perioden då deras fokus inte ligger på att barnet 

ska överleva. Både SCCIP och SCCIP-ND hade dock många deltagare som inte fullföljde 

interventionen. Artikelförfattarna till SCCIP uppger att mammorna var de som hade högst 

värden på posttraumatisk stress och många av dem fullföljde inte interventionen. Det stora 

antalet av avhopp kan innebära att SCCIP och SCCIP-ND inte är lämpliga interventioner för 

de personer de riktar sig till.  

 Svavarsdottir och Sigurdardottir (2005, 2006) har visat att interventionen som 

kombinerar webbsida med stödsamtal har haft delvis avsedd effekt. Den bekräftar att 

föräldrarna har ökat sitt välbefinnande, men inte förbättrat sitt copingbeteende. Föräldrarna 
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fick prata om sin situation och hur de hanterat barnets cancersjukdom, vilket resultatet visar 

kan ha haft påverkan på deras välbefinnande. Webbsidan innehåller information som ska ge 

föräldrarna kunskap att handskas med familjens situation. Van Dongen-Melman (2000) 

menar att det viktigaste ändamålet med informationsinriktade interventioner är att ge 

föräldrarna kunskap att psykologiskt handskas med barnets sjukdom. Detta stödjer 

interventionens metod som bör vara lämplig för att förbättra copingbeteende. Orsaken till 

att interventionen ändå inte gett effekt vad gäller copingbeteende kan vara att 

informationsaspekten i interventionen kan ha fått stå tillbaka för att istället ge utrymme åt 

stödsamtalen.  

 Carlsson (2007) menar att fokus i en intervention med kognitiv inriktning ska ligga 

konkret på problemen och hur man löser dem. PSST är en intervention som är kognitiv 

beteendeinriktad och just fokuserar på problemlösning. Utvärderingen av PSST visar positiva 

effekter av det avsedda syftet. Kanske har den visat effekt för att den har en så tydlig teknik 

för problemlösandet.  

 Den mindfulnessbaserade interventionen hade reduktion av stress som huvudsakliga 

syfte. Utvärderingen visade att interventionen hade avsedd effekt. De uppmätte även 

positiva förändringar på humörsvängningar. Interventionen fokuserar på att föräldrarna ska 

ägna tid åt sig själva och rikta tankarna på annat håll än på barnet och dess sjukdom. Denna 

intervention särskiljer sig på så sätt från de andra interventionerna, då den inte fokuserar på 

situationen kring barnet och sjukdomen. Inte heller på känslor eller på att hantera problem. 

Det centrala här är istället att föräldrarna ska få annat att tänka på, då livet annars kretsar 

kring barnet. Dovelius (2000) framhåller att i en familj med ett cancersjuktbarn är sjukdomen 

i centrum stor del av tiden. En möjlig orsak till att denna intervention har effekt kan vara att 

föräldrarna får tid för sig själva och för en stund inte fokuserar på barnet. 

 

Deltagarnas åsikter om interventionerna 

 

Det framkommer inte i alla studier vad deltagarna själva ansåg om interventionen de deltagit 

i. Minor et al. (2006) redovisar att föräldrarna själva upplevde MBSR som mycket positiv och 

hjälpsam. Det var lätt att utföra övningarna och de tyckte att resultatet av dem var mycket 

bra. Många kände sig lugnare och att de har lättare att hantera de problem som 
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uppkommer. I studien av Hockstra-Weebers et al (1998) uttryckte föräldrarna att de tyckte 

att interventionen var positiv. De upplevde samtalen som stödjande och meningsfulla.  

 Utvärdering av vad föräldrarna själva tyckte om SCCIP ingick i en studie om 

interventionen (Kazak et al., 1999). Där framkommer det att nästan alla föräldrar var mycket 

nöjda med interventionen och tyckte att den var mycket värdefull. De tyckte att det var 

otroligt positivt att få prata med andra som har genomgått samma traumatiska händelse 

som de själva, samtidigt som de fick träffa professionella som lärde dem att hantera sina 

känslor på ett nytt sätt. Även i Svavarsdottirs och Sigurdardottirs (2006) studie framkommer 

det att föräldrarna själva upplevde samtalen som viktiga och värdefulla för deras välmående. 

Webbsidan tyckte deltagarna däremot inte var tillräckligt användbar och informativ. 

 I studien av Macner-Licht et al. (1998) framkommer det att de flesta föräldrarna 

upplevde stödgrupperna som positiva och uppmuntrande under behandlingen. Lutz-Stehl et 

al. (2008) redovisar att föräldrarna upplevde interventionen som mycket positiv. De tyckte 

att den var viktig och till hjälp. 

 Flertalet föräldrar tyckte att inspelningen i Masera et al. (2003) intervention hjälpte dem 

att bättre förstå de olika ämnena som diskuterades vid mötet och de var tacksamma över att 

ha fått inspelningen. Många föräldrar gav uttryck åt att inspelningen var bra och att 

interventionen borde fortsätta ges till andra. Ett fåtal familjer ansåg dock att bandet var en 

källa till ökad ångest och smärta. 

 

Kommentar 

 

Flera utvärderingar visar inga större avsedda effekter, men föräldrarna uttryckte ändå själva 

att interventionerna har varit givande. Att föräldrarna är nöjda med att ha deltagit i en 

intervention är en slags effekt, även om det inte är den avsedda effekten. Detta kan visa på 

att interventioner är viktiga för föräldrar med cancersjuka barn trots att inte avsedd effekt 

uppnås. Föräldrarna ges stöd och uppmärksamhet i en situation då barnet annars har allt 

fokus. Men det kan också vara så att de inte fångat upp den verkliga effekten med de 

mätinstrument de använt. 

 I Svavarsdottirs och Sigurdardottirs (2006) intervention var deltagarna inte nöjda med 

den informationsinriktade delen av interventionen. Utvärderingen visar dock att 
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interventionen delvis hade avsedd effekt. Föräldrarna hade ökat sitt välbefinnande. I denna 

intervention behövs det utvärderas om det är den informationsdelen eller stödsamtalen som 

gjorde att välbefinnandet ökade. Föräldrarna var inte nöjda med den informationsinriktade 

delen men kanske gav den effekt ändå.  

 I de flesta utvärderingar stämde den utvärderade effekten överens med vad föräldrarna 

anser om interventionen. Detta kan ha flera orsaker, utöver, att det var en bra intervention. 

En orsak kan vara att artikelförfattarna inte vill presentera åsikter som inte stämmer överens 

med deras utvärdering. Detta för att interventionen kan vara mycket ansträngande för 

deltagarna och att de uppger att de inte är nöjda med interventionen, trots att 

utvärderingarna visar på interventionen har gett effekt. En annan aspekt kan vara att 

tillförlitligheten i att ta reda på deltagarnas åsikter direkt efter interventionen inte är så stor. 

Deltagarna kan känna sig upprymda då det är sista gången och deras tillfälliga åsikt kanske 

inte speglar en genomtänkt bedömning av interventionen som helhet.   

 

Slutsatser och diskussion 

  

Syftet med interventionerna går ut på att reducera stress, förhindra utveckling av 

posttraumatisk stress, förbättra copingbeteende och problemhantering samt ge en ökad 

förståelse av barnets cancersjukdom. Dessa syften har i tidigare forskning visat sig vara högst 

relevanta för föräldrar till barn med cancer. Det finns dock fler behov av interventioner till 

dessa familjer. Tidigare forskning framhåller att föräldrar till cancersjuka barn uppvisar även 

andra symptom, exempelvis depressiva symptom. Interventioner med detta som främsta 

syfte skulle behöva utvecklas. 

 En slutsats vi kan dra är att alla interventioner, utom möjligen interventionen som 

Masera et al. (2003) beskriver, oavsett metod i slutänden går ut på att öka välbefinnandet 

hos föräldrarna. Om syftet uppnås ökar för det mesta välbefinnandet. Att öka 

välbefinnandet är viktigt för att inte föräldrarna ska påverka barnet negativt och för att de 

ska orka med att vara delaktiga i vården under hela sjukdomen. Välbefinnande kan dock vara 

svårdefinierat, i artiklarna kan det till exempel innebära frånvaro av ångest och stress.  Och 

är det ens möjligt att inte alls uppleva någon ångest eller stress för dessa föräldrar när deras 
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barn har en livshotande och tuff sjukdom? Välbefinnande kan även ha olika innebörd för 

olika individer. En del mammor och pappor behöver exempelvis både reducera stress och 

förbättra sin problemhantering för att öka sitt välbefinnande medan andra endast behöver 

förbättra sitt copingbeteende. Interventionerna kan därför behöva vara utformade på ett 

mer individanpassat sätt, där föräldrarnas egna behov är i centrum.  

 Interventionerna som presenteras i resultatet i detta arbete riktar sig till föräldrar till 

nydiagnostiserade barn, föräldrar till barn under behandling eller till föräldrar med barn som 

har genomgått behandling. Denna uppdelning förutsätter att föräldrar under samma period 

av barnets sjukdomsförlopp har liknande behov av interventioner. Ofta ges även 

interventionerna i grupp. Alla föräldrar som befinner sig under samma period av barnets 

sjukdomsförlopp behöver kanske inte alls samma intervention så möjligtvis skulle det vara 

mer lämpligt med andra uppdelningar.  

  Effekten kan innebära många saker. En del interventioner har avsedd effekt, andra har 

positiv effekt men inte den avsedda och några har ingen effekt alls. Deltagarna kan uttrycka 

att interventionen är meningsfull trots att den inte ger effekt i utvärderingarna och tvärtom. 

Därför bör effekten tolkas utifrån olika perspektiv.  

 Nästan alla utvärderingar visar positiva effekter för föräldrarna efter att de har genomgått 

interventionen. Även om resultaten av interventionerna överlag visar på positiva effekter 

finns det i nästan alla artiklar delar som inte visar skillnader. Detta framgår inte alltid tydligt 

då de negativa aspekterna av interventionerna inte är lika framträdande i artiklarna. En del 

artikelförfattare vill framhålla att deras intervention fungerar och framhäver inte alltid delar 

som inte överensstämmer med detta. Många interventioner är otydligt beskrivna och det är 

svårt att koppla syftet till hur de har gjort. Det blir då mer komplicerat att bedöma 

effekterna. 

 Effekter är ett brett begrepp som kan kopplas till diskussionen om vilka krav som kan 

ställas på interventioner. Interventionen kan vara trevlig för deltagarna och de kan ge 

interventionen höga betyg i undersökningar om deltagarnas egna åsikter, men den visar 

ingen effekt i de undersökta aspekterna. Interventionen kan också vara påfrestande att 

genomgå för deltagarna och de kan tycka att den inte ska ges till andra, men den kan ge stor 

effekt på de avsedda syftena. Frågan är här vilka krav som ska ställas på interventionerna 

och vilka kriterier som ska finnas för dem. Går det att lägga resurser på en intervention som 
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inte ger avsedd effekt, men som är givande för deltagarna och är det värt att föräldrarna ska 

ge av sin dyrbara tid på något som ger avsedd effekt men som är besvärlig att genomgå?  

 Det är svårt att dra några generella slutsatser om varför interventionerna har effekt eller 

ej. En slutsats dock är att de interventioner som är flexibla i att forma sig efter behovet hos 

föräldrarna har större möjlighet att ha effekt.  

 En annan slutsats är att de interventioner som är tydliga i vad interventionen 

intervenerar mot och har en klart definierad målgrupp har visat sig ha effekt. Syftet och 

målgruppen behöver vara relevant för just den typen av intervention för att den ska ge 

effekt. Det kan även vara så att det är utvärderingen som är tydligt gjord som gör att vi kan 

se effekt. 

 Slutligen går det att säga att effekten av interventioner är mycket komplext och det är 

många faktorer som spelar in. Syftet, metoden för att uppnå syftet och effekten hänger 

samman. För att dra slutsatser om vilka interventioner som ska användas måste hänsyn tas 

till alla dessa faktorer.   

 

Diskussion om metoden 

 

Vårt syfte var att sammanställa tidigare forskning kring utvärderade interventioner för 

föräldrar till cancersjuka barn. Då vi var intresserade av syftet och effekten av 

interventionerna så är kunskapsöversikten en lämplig metod.  

 Uppsatsens frågeställningar var att beskriva syftet med och effekten av 

interventionerna. Utifrån detta går det att säga att en deskriptiv ansats är passande för 

denna uppsats. 

 Att arbeta fram lämpliga sökord för våra frågeställningar var något som krävde 

eftertanke. Sökorden ska inkludera alla relevanta artiklar och samtidigt exkludera artiklar 

som inte är av intresse för uppsatsens syfte. En problematik vi upptäckte under 

artikelsökningen var att vi fick många träffar som hade fel perspektiv för vår uppsats. Vi 

valde att använda sökorden parent* och child cancer AND childhood cancer för att vi ville ha 

artiklar som behandlade barncancer ur ett föräldraperspektiv. Men i våra träffar fick vi med 

även cancer hos föräldrar som till exempel bröstcancer hos mammor. Vi fann inget sätt att 

undvika de träffarna på grund av utformningen av databasernas sökmotorer. Några hundra 
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träffar i varje databas kan tryckas vara mycket, men i multipla databaser som EBSCO och CSA 

ansåg vi ändå att det är hanterbart. Dessa databaser söker i flera databaser vilket gör att 

träffarna blir många.  

 I urvalet hade vi inte många kriterier. Alla olika typer av interventioner inkluderades då 

detta ingick i syftet med uppsatsen. Vi ville beskriva bredden av interventionernas syften. De 

artiklar vi fick fram behandlade olika aspekter, metoder och inriktningar. Detta gjorde att 

vårt resultat blev brett. Ett sätt att undvika detta hade varit att smalna av syfte och 

frågeställningar till att endast omfatta interventioner som enbart behandlar föräldrar och 

inte till exempel både barnet och föräldrarna. Eller att endast omfatta interventioner som 

behandlar en viss typ av intervention, exempelvis kognitivt beteendeinriktade 

interventioner. Men då vi ville beskriva interventionernas syften var det nödvändigt att ha 

en bred sökning.     

 Flerfältstabellen var ett mycket bra hjälpmedel för sammanställningen av resultat och 

analys. Vi fick en helhet över artiklarna som underlättade arbetet. Likheter och skillnader i 

artiklarna kunde upptäckas och det gjorde att risken att missa väsentligheter minskade.    

 Vi ser en fördel med att vi var två författare i uppsatsarbetet. Vi hjälptes åt vid läsning 

och tolkning av artiklarna. Även när det gällde översättning av engelskan kompletterade vi 

varandra. Under analysarbetet var det också en fördel att vara två då vi diskuterade möjliga 

tolkningar tillsammans.  

   

Förslag till framtida forskning 

 

Utifrån denna uppsats kan vi konstatera att området är relativt outforskat. Det tycks inte 

finnas många utvärderade interventioner för föräldrar till barn med cancer. Många forskare 

har fokuserat på hur behovet av interventioner ser ut och nu behöver forskningen styras om 

för att övergå till att undersöka hur behovet av interventioner ska tillgodoses och vilka 

metoder som ska användas. 

 Avsikten med denna uppsats var att beskriva utvärderade interventioner. Men vi fann 

även många artiklar som inte utvärderar interventioner utan endast beskriver dem. Dessa 

interventioner är inte utvärderade, det skulle vara intressant att se vad utvärderingar av 

dessa kommer fram till.  
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 De flesta interventioner som presenteras i denna uppsats intervenerar mot endast ett 

symtom, exempelvis reducera stress. Att vara förälder till ett barn med cancer är oftast 

mycket mer komplext än så och föräldrarna kan ha multipla behov av interventioner. 

Forskning kring hur interventioner ska kunna tillgodose dessa multipla behov vore välkomna. 
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