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UTFORSKANDE AV POSTTRAUMATISKA STRESSYMTOM HOS FÖRÄLDRAR TILL  

STAMCELLSTRANSPLANTERADE BARN  

 

Lovisa Claësson och Katharina Szybek 

 

 

Flera studier har visat på en förekomst av posttraumatiska stressymtom 

(PTSS) hos föräldrar vars barn har varit allvarligt sjuka. Syftet med 

denna studie var att utforska innehållet i återupplevanden och 

undvikanden relaterade till barnets sjukdom och behandling hos 

föräldrar till stamcellstransplanterade barn. 17 föräldrar med PTSS vars 

barn hade stamcellstransplanterats i Sverige deltog. Datainsamling 

gjordes med halvstrukturerade intervjuer baserade på PCL-C. 

Intervjuerna transkriberades och analyserades med riktad 

innehållsanalys. Återupplevanden och undvikanden kopplade till 

tidigare händelser utforskades. Återupplevandena rörde bland annat 

barnets diagnosbesked, plågsamma behandlingsmoment, och 

maktlöshetskänslor. Föräldrarna rapporterade undvikanden av både inre 

och yttre stimuli kopplade till barnets sjukdom och behandling.  

Dessutom identifierades aktuella och förväntade framtida stressorer 

som exempelvis rörde seneffekter och återinsjuknande, samt reaktioner 

på och undvikanden av dessa. Resultaten visar att föräldrarnas stress 

inte enbart är av posttraumatisk karaktär. Förslag på interventioner och 

på vidare forskning ges. 

  

 

Inledning 

  

Stamcellstransplantation 

Stamcellstransplantation (SCT) används framförallt vid leukemi, men också vid 

immunbristsjukdomar, blodbristsjukdomar och ärftliga ämnesomsättningssjukdomar (Fakta 

om stamcellstransplantation, 2009). SCT är en riskfylld intervention, och genomförs först när 

andra metoder har visat sig vara ineffektiva (Forinder, Posse, & Winiarski, 2008). 

Behandlingen är både psykiskt och fysiskt krävande (Forinder, 2004). En 

stamcelltransplantation kan vara antingen allogen eller autolog. I det första fallet får det sjuka 

barnet nya stamceller från en frisk donator, och i det senare fallet används barnets egna friska 

stamceller.  Stamcellerna utvinns från donatorns benmärg eller blod (Fakta om 

stamcellstransplantation, 2009). Inför eventuell transplantation genomförs kontroller på bland 

annat hjärta, lungor, lever och njurar för att se om barnets kropp kan klara av det (SCT – 

Utredning inför allogen/autolog SCT, 2010). När beslut om att genomföra transplantationen 

har fattats genomgår barnet först en konditionering, vilket innebär att den sjuka märgen och 

patientens immunförsvar tas bort (Stamcellstransplantation, 2010). Detta sker vanligen en 

vecka före transplantationen genom cytostatika (cellgifter), i en del fall kombinerat med total 

kroppsbestrålning (Allogen stamcellstransplantation, 2010). Stamcellerna ges sedan till barnet 

via en kateter, på samma sätt som en blodtransfusion. Några veckor efter ingreppet är 

patienten mycket infektionskänslig, då det nya immunförsvaret inte har hunnit byggas upp än. 

Därför måste barnet isoleras, och förebyggande behandling mot infektioner ges 

(Stamcellstransplantation, 2011). Denna första tid upplever barnet ofta biverkningar såsom 

feber, illamående, diarré och trötthet, och får vanligen blodtransfusioner och antibiotika. På 

grund av att barnets aptit ofta är nedsatt rekommenderas ofta näringstillförsel via sond samt 
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näringsdropp (Allogen stamcellstransplantation, 2010). Även håravfall, hudreaktioner och 

blödningar kan uppstå (Cytostatikabehandling, 2010). Under den första tiden tillåts inte direkt 

kroppskontakt med andra människor. Barnets föräldrar använder därför skyddsutrustning, 

såsom handskar, vid kroppskontakt med barnet (Larsen, Heilmann, Johansen, & Adamsen, 

2010). Efter utskrivning sker kontroller med provtagningar två gånger varje vecka, och mer 

sällan efter tre månader. De första tre månaderna är infektionsrisken fortfarande hög, så 

patienten avråds från att ha husdjur, att vistas i folksamlingar och annat som kan innebära risk 

för smitta (Stamcellstransplantation, 2011). Under de första sex månaderna avråds barnet från 

att gå till skolan, på grund av smittorisk. Är barnet under tre år avråds det från dagisvistelse 

ett år efter transplantationen (Allogen stamcellstransplantation, 2010). Den ökade 

infektionskänsligheten kan i vissa fall finnas kvar flera år efter ingreppet (Fakta om 

stamcellstransplantation, 2009). Barnet gör återkontroller livet ut för att följa upp 

vaccinationer och skydd, samt för att spåra eventuella tecken på återfall och kontrollera att 

barnets utveckling är normal (Allogen stamcellstransplantation, 2010). 

 

SCT har visat sig medföra en rad seneffekter. Ferry et al. (2007) studerade 112 barn som hade 

genomgått SCT på grund av blodmalignitet. Transplantationen hade medfört seneffekter 

såsom infektioner, dysfunktion i vitala organ och hormonsystem, nedsatt tillväxt, benskörhet 

och sekundär cancer. Utebliven naturlig pubertet förekom, och dysfunktion i könsorganen var 

vanligt. Resultaten överensstämmer med seneffekter som nämns i reviews, vari också sterilitet 

(Faraci, Békássy, De Fazio, Tichelli, & Dini, 2008) och nedsatt kognitiv funktion (Cohen et 

al., 2008) framkommer. Risken för nedsatt kognitiv funktion efter SCT har hos små barn visat 

sig öka med förekomst av strålning i konditioneringen (Smedler & Winiarski, 2008). Ferry et 

al.s studie (2007) visade också på psykosociala svårigheter, till exempel rörande skolgång, 

arbete och partnerrelationer. Prevalensen av psykisk ohälsa var signifikant högre bland 

undersökningsdeltagare med seneffekter än bland dem utan sådana. Många som har 

genomgått SCT drabbas av Graft Versus Host Disease (GVHD). Sjukdomen innebär att de 

vita blodkroppar som bildats av de transplanterade cellerna uppfattar kroppen som främmande 

och försöker stöta bort den. Symtom på GVHD kan vara hudutslag, diarré och leverpåverkan 

(Stamcellstransplantation, 2011). Immunhämmande mediciner ges för att förhindra GVHD 

(Fakta om stamcellstransplantation, 2009). 

 

Föräldraskap vid allvarlig sjukdom hos barnet  

Föräldrar vars barn är allvarligt sjuka fyller flera funktioner i behandlingen. De deltar i 

beslutsfattande kring vården av barnet, exempelvis om SCT ska genomföras eller inte. 

Föräldrarna står ofta också för den personliga omvårdnaden av barnet, då vårdpersonalen är 

upptagen med den medicinska vården. De utgör en länk mellan barnet och vårdpersonalen, 

och måste ta hänsyn till vårdprogrammet samtidigt som de tillgodoser barnets behov 

(Forinder, 2004). I en studie av föräldrar till barn med leukemi (Kars, Duijnstee, Pool, van 

Delden, & Grypdonck, 2008) framkom att den viktigaste uppgift som föräldrarna ansåg sig ha 

var att finnas där (being there) för barnet. Föräldraskapet känns meningsfullt, och många 

upplever sig komma närmare sitt barn. Risken för att barnet ska dö gör dessutom att 

föräldrarna vill tillbringa så mycket tid som möjligt i dess närhet. Att finnas där innebär att 

skydda barnet från överflödigt lidande och skapa trygghet. Som följd anser sig till exempel en 

del föräldrar själva vara bäst lämpade att ge barnet medicin. Andra upplever att det står i 

konflikt med att vara en förälder som barnet kan lita på, och överlåter därför helst det 

medicinska ansvaret på vårdpersonalen. Att finnas där betyder också att man närvarar vid 

behandling, umgås med barnet och har mycket kroppskontakt. Föräldrarna vet ofta hur de ska 

stötta barnet och vad de ska säga till om för att vårdpersonalen ska se till barnets bästa. 

Genom att finnas där hjälper föräldrar sitt barn att acceptera situationen och vara mer villigt 
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att genomgå behandling. Föräldern kan också bistå barnet i att utföra aktiviteter som är 

normala för åldern. 

  

Utöver direkt behandlingsrelaterade uppgifter måste föräldrar hantera flera andra problem. 

Bland annat kan de ha svårt att ta ledigt från arbetet (Forinder, 2004). Om barnet har unga 

syskon behöver dessa tas hand om, samtidigt som föräldrar tvingas åsidosätta dem under mer 

intensiva delar av det sjuka barnets behandling. Även efter återhämtning tycks föräldrar vara 

mer uppmärksamma på barnet än på dess syskon (Forinder & Lindahl Norberg, 2010). 

Barnets sjukdom och behandling ställer också krav på relationen mellan föräldrar som lever i 

par. De kan behöva vara ifrån varandra mycket för att kunna vara med sitt sjuka barn 

(Fletcher, 2010). Sjukdomen kan också visa på olikheter mellan föräldrarna som de har svårt 

att acceptera. Även föräldrarnas sociala liv påverkas ofta av sjukdomen och behandlingen. De 

kan uppleva sig vara alienerade från sitt gamla nätverk, till exempel på grund av förändringar 

i livsåskådning. Detta gör att de eventuellt behöver återuppbygga sitt sociala nätverk eller 

skapa ett nytt (Forinder, 2004). 

  

Efter behandlingens slut kan föräldrarnas uppgifter sägas vara mindre påfrestande än de under 

behandlingen, men kräver likväl tid och energi. Föräldrarna hjälper barnet att återhämta sig 

och återanpassa sig till vardagen, bland annat genom att motivera till träning och vila. I det 

här skedet börjar också arbetet med att acceptera de men som behandlingen har gett, och 

risken för framtida seneffekter och återfall (Lindahl Norberg, 2008). Föräldrar upplever sig 

samtidigt få minskat stöd från vården så snart deras barn har skrivits ut, trots att de ofta är i 

behov av fortsatt hjälp (Jackson et al., 2007). 

  

Källor till stress för föräldrarna vid allvarlig sjukdom hos barnet  

Lindahl Norberg (2008) nämner fyra stadier som ställer stora psykologiska krav på 

föräldrarna när deras barn drabbas av cancer. Dessa är fastställande av cancerdiagnos, 

behandling, överlevande och i vissa fall förlust av barnet. Det senaste stadiet diskuteras inte 

här. 

  

Fastställandet av diagnosen kan innebära en lättnad hos vissa föräldrar, eftersom det då blir 

tydligt vad de måste hantera. Vetskapen om att barnet är allvarligt sjukt kan dock innebära ett 

upplevt hot om att barnet ska dö. I vissa fall skapar detta en ovisshet som är svår för 

föräldrarna att hantera. Under behandlingens gång uppstår ytterligare situationer som kan 

bidra till föräldrarnas stress. Bland annat utsätts de för att se sitt barns hälsa plötsligt 

försämras, och för att bevittna när barnet genomgår plågsam behandling (Lindahl Norberg, 

2008). Föräldrar till barn som genomgår SCT kan uppleva att de i och med behandlingen 

ställs inför etiska dilemman. Detta eftersom behandlingen kan rädda barnet, men samtidigt 

medföra smärta, kränkning av barnets integritet och stora risker för barnets liv. Föräldrar 

behöver ibland tvinga barnet till plågsamma behandlingsmoment och livshotande 

medicinering (Forinder, 2004). Föräldrarna till cancersjuka barn upplever ofta maktlöshet, 

ovisshet och oro (Björk, Wiebe, & Hallström, 2005). Vanligt är också psykosomatiska besvär, 

fysiologiska stressymtom och sömnsvårigheter (Lindahl Norberg, 2008). Samtidigt 

undertrycker föräldrar sina emotionella reaktioner för att kunna ge stöd åt barnet, vilket i sig 

kan skapa stress (Kars et al., 2008). 

  

Tidigare forskning talar för att den påfrestande situationen inte är över i och med att den 

huvudsakliga behandlingen är avslutad. Som framkommer ovan medför SCT ofta seneffekter 

som kan kvarstå och uppkomma efter behandlingens slut (Cohen et al., 2008; Faraci et al., 

2008; Ferry et al., 2007). Återkontroller sker livet ut för att kontrollera att barnets tillväxt är 
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normal samt för att upptäcka eventuella seneffekter och återfall (Allogen 

stamcellstransplantation, 2010). Föräldrar till barn med hjärntumör har visats uppleva stress 

och oro som är kopplade till reella och aktuella problem (Forinder & Lindahl Norberg, 2010). 

Barnets återhämtning ökar vidare utrymmet för föräldrarna att bearbeta sina egna reaktioner 

på sjukdomen och behandlingen. Detta kan leda till att stress och krisreaktioner uppstår i 

denna fas. Även sorg kan upplevas av föräldrar efter barnets återhämtning, bland annat på 

grund av bieffekter som barnet måste leva med. Sorgreaktionen ger i sin tur ibland upphov till 

skuld- och skamkänslor. Ofta leder ett barns sjukdom och behandling till en existentiell kris 

hos föräldrarna. Denna kan medföra en vidare syn på livet och omprioritering av värderingar, 

men föräldrarna kan samtidigt känna sig ensamma i sin nya livsåskådning (Lindahl Norberg, 

2008). Förekommande är att föräldrar till barn som tidigare har haft hjärntumör upplever 

bristande förståelse från sin omgivning efter barnets återhämtning. Detta bidrar hos en del till 

känslor av ensamhet. Exempelvis tycks de inte få gehör för att seneffekter och bearbetning 

kan innebära fortsatt stress (Forinder & Lindahl Norberg, 2010). 

  

Orostankar inför framtiden har dokumenterats bland föräldrar till tidigare cancersjuka barn. 

Dessa tankar rör oro för återinsjuknande eller återfall, men också för barnets fortsatta sociala 

och karriärmässiga utveckling (Forinder & Lindahl Norberg, 2010; Woodgate, 2006). 

Orostankarna kan väckas av barnets beteende eller symtom hos barnet (Björk et al. 2010). För 

en del föräldrar har barnets sjukdom och behandling skapat en upplevelse av att världen är 

otrygg. Denna upplevelse kan betyda att de förlorar tillit till sig själva och andra människor, 

och att de ofta känner osäkerhet i sin vardag. Otryggheten gör att de har en ständig beredskap 

för att något kan hända barnet, även av andra orsaker än sjukdomen och behandlingen. 

Somliga har en generell upplevelse av barnet som bräckligt (Forinder & Lindahl Norberg, 

2010; Woodgate, 2006). Också syskonens situation har visat sig vara en källa till fortsatta 

orostankar (Fletcher, 2010; Quin, 2004). Dessa tankar kan kretsa kring att syskonen har blivit 

åsidosatta, och att sjukdomen och behandlingen har varit så prövande för dem att den har 

orsakat kvarstående men (Quin, 2004). Även orostankar över att syskonen kan insjukna har 

rapporterats (Björk, Wiebe, & Hallström, 2005; Fletcher, 2010). 

 

Posttraumatiskt stressyndrom 

Det första kriteriet för att erhålla diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), enligt 

DSM IV (American Psychiatric Associaton, 2002), är att den diagnostiserade ska ha utsatts 

för en traumatisk händelse. Individen har då konfronterats med, upplevt eller bevittnat en eller 

flera händelser som innebär död eller allvarlig skada. Även hot om detta, samt hot mot 

individens egna eller andras fysiska integritet räknas in. Personen ska ha reagerat på 

händelsen med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Ytterligare ett kriterium för PTSD är 

återupplevande av den traumatiska händelsen. Återupplevande kan ske genom påträngande, 

återkommande och plågsamma minnesbilder, perceptioner eller tankar kopplade till 

händelsen. Också återkommande mardrömmar om händelsen och egna handlingar eller 

känslor är förekommande. Återupplevande kan dessutom yttra sig genom att individen beter 

sig eller känner som om den traumatiska händelsen inträffade på nytt. Även fysiologiska 

reaktioner på och intensivt psykiskt obehag inför stimuli som liknar eller symboliserar någon 

aspekt av händelsen räknas som återupplevande. Andra kriterier för PTSD är undvikande av 

stimuli som associeras med traumat och allmänt nedsatt själslig vitalitet. Tankar, känslor eller 

samtal som förknippas med traumat kan undvikas. Även undvikande av platser, personer och 

aktiviteter som kopplas till traumat är förekommande. Oförmåga att minnas någon viktig del 

av den traumatiska händelsen räknas också som ett undvikande. Allmänt nedsatt själslig 

vitalitet kan yttra sig i minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter, känsla av 

likgiltighet eller främlingskap inför andra människor, begränsade affekter och känsla av att 
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sakna framtid. En individ med PTSD uppvisar också ihållande symtom på överspändhet. 

Detta visar sig genom orolig sömn, insomningssvårigheter, irritabilitet eller vredesutbrott, 

koncentrationssvårigheter, överdriven vaksamhet eller lättskrämdhet. För att uppfylla PTSD 

ska symtomen ha varit närvarande minst fyra veckor efter att den traumatiska händelsen har 

inträffat. Likaså ska de ha iakttagits under den senaste månaden. Symtomyttringarna ska 

också orsaka ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktionsförmåga hos patienten. 

Symtomen kan debutera mer än sex månader efter traumat, och diagnostiseras då som PTSD 

med försenad debut (American Psychiatric Associaton, 2002). Försenad PTSD kan ibland 

uppstå när individen upplever att hotet i fråga har minskat (Horowitz, 2001).  

 

Hur PTSD uppkommer och vidmakthålls kan förklaras med hjälp av inlärningsteori och 

kognitiv teori.  Enligt inlärningsteori kan respondent betingning göra att ett neutralt stimulus 

förknippas med en respons, exempelvis rädsla. Om ett neutralt stimulus är närvarande när en 

individ blir skrämd, kan individen därefter känna rädsla vid möte med stimulit. Det neutrala 

stimulit har då betingats. Betingning av andra ordningen kan också ske, vilket betyder att nya 

neutrala stimuli förknippas med rädsla om de uppträder i samband med betingade stimuli. 

Generalisering gör att även stimuli som liknar de betingade kan utlösa rädsla (Ramnerö & 

Törneke, 2006). Traumatiska situationer ger upphov till utbredd stimulusgeneralisering, 

eftersom de är intensiva och har stark påverkan på individen. Även stimuli och responser som 

tidigare förknippades med trygghet kan associeras med fara efter traumat. Detta medför att 

traumatiserade individer ibland upplever världen som okontrollerbar och oförutsägbar (Foa, 

Steketee, & Rothbaum, 1989). Genom negativ förstärkning kan individen sedan lära sig att 

undvika numera betingade stimuli. Undvikandet vidmakthåller rädslan, eftersom individen 

inte får erfarenheter av att möta betingade stimuli utan att bli rädd (Foa & Rothbaum, 1998).  

Undvikande av påträngande minnen eller tankar kan också fungera vidmakthållande, eftersom 

undertryckande av tankar paradoxalt nog kan öka deras frekvens (Wegner, 1994). Kognitiv 

teori framhåller att det inte bara är händelsen i sig som inverkar på en individs känsloliv, utan 

också individens tolkning av händelsen. Vad individen känner och upplever påverkar alltså 

vad händelsen får för effekt (Beck, 1995). Rachman (1980) menar att individen måste ta till 

sig den ångestväckande händelsen för att rädslan ska avta, vilket kallas för emotionell 

bearbetning (emotional processing). Detta blir svårare bland annat om det finns aktuella 

stressorer, eller om individen behöver fokusera på en annan uppgift. Återupplevandesymtom 

kan ses som tecken på bristande emotionell bearbetning. 

 

I denna uppsats används begreppet posttraumatiska stressymtom (PTSS) för att referera till 

studier vars undersökningsdeltagare uppvisar symtom på PTSD utan att uttryckligen ha 

diagnostiserats. Begreppet PTSS används genomgående i fråga om de 17 

undersökningsdeltagarna i denna uppsats, för att understryka att ingen grundlig 

diagnosutredning har gjorts.  

 

Posttraumatisk stress hos föräldrar till allvarligt sjuka barn 

Att ens barn diagnostiseras med en livshotande sjukdom ses i DSM-IV som en möjlig grund 

för PTSD (American Psychiatric Association, 1994). I en metaanalys (Bruce, 2006) visade sig 

förekomsten av PTSD och PTSS vara signifikant högre bland föräldrar till cancersjuka barn 

än i normalbefolkningen. Den uppmätta prevalensen av PTSD varierade mellan olika studier i 

metaanalysen (6,2%-25%). Risken för PTSD och PTSS föreföll vara högre hos föräldrarna än 

hos deras tidigare sjuka barn. Graden av PTSS hos föräldrar har upptäckts variera beroende på 

vilken sjukdom som barnet har drabbats av. Den har funnits vara högre om barnet har 

diagnostiserats med cancer än om det har diagnostiserats med diabetes (Fuemmeler, Mullins, 

Van Pelt, Carpentier, & Parkhurst, 2005; Landolt, Vollrath, Ribi, Gnehm, & Sennhauser, 
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2003). Föräldrar till barn med neuroblastom har också visat sig ha PTSD i större utsträckning 

än föräldrar till barn med andra cancertyper. Bland föräldrar till cancersjuka barn har 

prevalensen av PTSD vidare funnits variera med behandlingsform. Högre förekomst har 

upptäckts bland föräldrar vars barn har genomgått strålnings- och cytostatikabehandling samt 

kirurgi, än hos dem vars barn har behandlats med enbart kirurgi eller kirurgi i kombination 

med cytostatikabehandling (Yalug et al., 2008). PTSS hos föräldern har också funnits öka 

med förekomsten av återfall hos barnet (Jurbergs et al., 2009) och upplevelse av osäkerhet 

gällande barnets sjukdom (Fuemmeler et al., 2005). Slutligen påverkas förekomsten av PTSD 

av förälderns sätt att tolka och uppleva händelser i barnets sjukdom och behandling (Kazak et 

al., 2007). I linje med detta har föräldrar uppvisat högre grad av PTSD kopplad till barnets 

sjukdom om de skattar sjukdomen som ett allvarligt trauma jämfört med andra upplevda 

händelser, än om de upplever den vara milt traumatisk. Bland föräldrar till cancersjuka barn 

har återkommande, plågsamma tankar, koncentrationssvårigheter, överdriven vaksamhet och 

lättskrämdhet visat sig vara de vanligaste symtomen (Yalug et al., 2008). 

  

En studie av mammor till stamcellstransplanterade barn (Manne et al., 2004) har visat på 

återupplevandesymtom rörande barnets behandling hos närmare hälften av mammorna. De 

återupplevandesymtom som i studien påvisas vara vanligast är stressreaktioner vid 

påminnelse om och återkommande, plågsamma minnen av sjukdomen och behandlingen. 

Minnen kring sjukdom och behandling har också beskrivits i en studie av föräldrar till 

cancersjuka barn (Quin, 2004). Minnena som återges handlar om kungörandet av diagnosen, 

och de upplevelser av kaos och ensamhet som då erfors. De handlar också om obehagliga 

behandlingsmoment, bieffekter, barnets känslomässiga reaktioner och andra sjuka barns 

bortgång. Även minnen av egna reaktioner, såsom maktlöshet, beskrivs. 

  

Strategier som syftar till att minska ångest har likaså dokumenterats hos föräldrar till tidigare 

cancersjuka barn. Exempel på sådana är förnekande, humor och substansmissbruk (Quin, 

2004). Att tänka optimistiskt och att hålla en emotionell distans gällande tankar på barnets 

osäkra framtid är ytterligare strategier som rapporterats. En studie av föräldrar vars barn hade 

genomgått SCT visar att sådana strategier används ett antal år efter transplantationen 

(Forinder, 2004). Även undvikande av samtal om sjukdomen inom familjen har påvisats 

(Björk, Nordström, Wiebe, & Hallström, 2010; Quin, 2004). Det angivna skälet för detta har 

varit att det tidigare sjuka barnet vill lämna sjukdomen bakom sig, eller inte vill att kompisar 

ska få reda på den tidigare sjukdomen (Quin, 2004). Användande av strategier som tillåter 

undvikande av negativa känslor har visats korrelera positivt med ökade PTSS och allmän 

ångest (Fuemmeler et al., 2005). 

  

PTSS riskerar att påverka föräldrarnas förmåga att ta hand om sig själva och barnet. 

(DuHamel et al., 2007; Lindahl Norberg, 2008). Exempelvis kan förälderns 

undvikandesymtom medföra uppskjutande av sjukhusbesök (Kazak et al. 2006). PTSS hos 

föräldern har också visat sig korrelera med beteendeproblem och emotionella svårigheter 

(Davis, Parra, & Phipps, 2010), samt med PTSS hos barnet (Phipps, Long, Hudson, & Rai, 

2005). 

 

Relevans, syfte och frågeställningar 

Att utforska PTSS hos föräldrar till tidigare sjuka barn kan skapa förståelse kring vad i barnets 

sjukdom och behandling som har upplevts vara traumatiskt, och kring hur föräldrarna reagerar 

på detta. Med ökad förståelse kan lämpliga interventioner utformas för att hjälpa föräldrarna 

att hantera de traumatiska händelserna, när de inträffar och efter att de har passerat. Detta gör 

i sin tur att föräldrarna bättre kan stödja sitt barn under och efter sjukdomen och 
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behandlingen. Innehållet i återupplevanden och undvikanden är, till skillnad från andra PTSS, 

direkt kopplat till traumat. Därmed kan det antas att utforskande av dessa symtom ger mest 

information om vad som är traumatiskt i barnets sjukdom och behandling. Med tanke på att 

SCT förutsätter allvarlig sjukdom hos barnet och innefattar krävande behandlingsmoment 

innehåller det flera potentiellt traumatiska händelser. Således kan dessa barns föräldrar tänkas 

ge mycket information om såväl traumatiska händelser som reaktioner på dessa. 

 

Denna uppsats har därmed till syfte att utforska innehållet i rapporterade återupplevanden och 

undvikanden hos föräldrar vars barn har genomgått stamcellstransplantation. För detta 

kommer svar att sökas på följande frågeställningar: 

1: Vad berättar föräldrar vars barn har stamcellstransplanterats när de tillfrågas om 

återupplevanden relaterade till barnets sjukdom och behandling? 

2: Vad berättar föräldrar vars barn har stamcellstransplanterats när de tillfrågas om 

undvikanden relaterade till barnets sjukdom och behandling? 

 

 

Metod 

  

Undersökningsdeltagare 

17 föräldrar deltog i studien, varav tio var mammor och sju var pappor. Samtliga föräldrar 

som hade tackat ja till intervju och skattade ovan gränsvärdet för PTSD enligt PTSD Check 

List – Civilian version (PCL-C, se PTSD Check List – Civilian version) intervjuades. Två 

föräldrapar fanns bland undersökningsdeltagarna, och således rörde intervjuerna sammanlagt 

15 barn som hade genomgått SCT. Barnens ålder vid tidpunkten för intervjun var mellan 6 

och 22 år 
1
. Sju av barnen var flickor och åtta var pojkar. Antalet år som hade gått sedan 

barnens SCT var mellan 3 och 13 
2
.  Barnen hade transplanterats på grund av leukemi (n=11), 

immunbristssjukdom (n=2), solid tumör (n=1) och neurologisk sjukdom (n=1).  De hade 

genomgått SCT på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala; Barn- och Ungdomssjukhuset – 

BUS, Universitetssjukhuset i Lund; Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg 

samt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.  

 

Datainsamling 

Enkätkompendier innehållande PCL-C samt följebrev skickades till 280 föräldrar i hela 

Sverige. Detta gjordes som en uppföljningsmätning i ett större projekt på Karolinska 

Institutet, där den första mätningen gjordes våren 2010. Enkätkompendiet innehöll således 

även frågeformulär som inte användes i denna studie. Påminnelseenkäter skickades efter 

ungefär tre veckor ut till de föräldrar som inte hade svarat, och vars enkäter inte hade 

returnerats på grund av okänd adressat. Föräldrar till barn som hade avlidit sedan första 

enkättillfället exkluderades. Svårigheter med att tala och förstå svenska var också ett 

exklusionskriterium. 

 

Sammanlagt intervjuades 17 föräldrar, 8 av den ena författaren (LC) och 9 av den andra 

författaren (KS). 16 intervjuer genomfördes via telefon, och en genomfördes via chatt på 

grund av hörselskada. Längden på intervjuerna varierade mellan 30 och 100 minuter. 

Intervjuerna var halvstrukturerade och följde en intervjuguide (se bilaga 1) som utgick ifrån 
                                                           
1
 6 år (n=1), 7 år (n=1), 9 år (n=2), 10 år (n=1), 14 år (n=1), 16 år (n=2), 17 år (n=2), 18 år (n=1), 19 år (n=1), 20 

år (n=1), 21 år (n=1), och 22 år (n=1) 

2
 3 år (n=3), 4 år (n=5), 5 år (n=1), 9 år (n=1), 10 år (n=1), 11 år (n=1), 12 år (n=1), 13 år (n=2) 
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item 1-8 i PCL-C. Frågor ställdes endast kring de items i PCL-C där undersökningsdeltagaren 

hade skattat minst 3 (“måttligt”). Intervjuguiden innehöll frågor kring det specifika innehållet 

i olika symtom. Frågorna uppmuntrade till beskrivning av plågsamma kognitioner, drömmar, 

reaktioner och olika former av undvikande. Intervjuledaren kunde ställa spontana följdfrågor 

för att förtydliga och fördjupa svaret. Föräldrarna ombads också skatta graden av påfrestning i 

och med symtomen och ange hur ofta de uppträdde. Skattning av påfrestning gjordes på en 

muntlig likertskala från 0-5, där 0 innebar “inte alls påfrestande” och 5 innebar “extremt 

påfrestande”. Skattningarna gjordes för att komplettera föräldrarnas beskrivningar av 

symtomens innehåll med ett mått på det lidande som symtomen medförde. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. Intervjuledarna transkriberade de intervjuer som de själva 

hade genomfört. Således genomfördes 9 transkriptioner av den ena författaren (KS) och 8 av 

den andra författaren (LC). Transkriptionerna gjordes ordagrant utifrån ljudinspelningarna. 

Handledarna för uppsatsen lyssnade på de två första intervjuerna och läste tillhörande 

transkriptioner, för att kontrollera intervjuguide och intervjuledarnas tillvägagångssätt. 

 

PTSD Check List – Civilian version  

PCL-C, som användes i denna studie, är ett frågeformulär som undersöker förekomst av 

symtom på återupplevande, undvikande, allmänt minskad själslig vitalitet, och överspändhet 

under den senaste månaden (Weathers, Litz, Herman, Huska, & Keane, 1993). Med andra ord 

motsvaras items i formuläret av kriterierna B, C och D för PTSD i DSM-IV (American 

Psychiatric Association, 2002). Formuläret har 17 items, varav de första åtta handlar om 

återupplevanden och undvikanden. För att uppfylla kriterier för PTSD enligt formuläret krävs 

att undersökningsdeltagaren skattar “måttligt” till “extremt mycket” (3-5) i PCL-C på minst 1 

item i delskalan återupplevande (nr. 1-5), minst 3 item i delskalan undvikande och allmänt 

nedsatt själslig vitalitet (nr. 6-12) och minst 2 item i delskalan överspändhet (nr. 13-17). 

Dessa delskalor har visat hög intern reliabilitet, och instrumentet har uppnått god test-

retestkorrelation. Resultat från PCL-C har också påvisats överensstämma med dem från andra 

formulär som mäter PTSD, och har visat sig vara användbara för att ställa diagnos (Weathers 

et al., 1993). Frågorna var för denna studie utformade så att de specifikt handlade om 

sjukdomen hos och behandlingen av undersökningsdeltagarens barn (se bilaga 2).  

 

Analys 

Transkriptionerna analyserades med riktad innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). Det 

innebar att kategorier hämtades från item 1-8 i PCL-C och dessa items motsvarighet i DSM-

IV (American Psychiatric Associaton, 2002). Rubrikerna för kategorierna var återkommande, 

plågsamma minnen, tankar och bilder; återkommande, plågsamma drömmar; upplevelser av 

upprepning; upprördhet vid påminnelse; kroppsliga reaktioner vid påminnelse; undvikande av 

tankar, känslor och samtal; undvikande av aktiviteter och situationer; samt oförmåga att 

minnas. Tydliga definitioner upprättades för alla kategorier. Författarna läste sedan 

transkriptionerna och kodade citat utefter de förutbestämda kategorierna, oberoende av 

varandra. Deltagarnas röstläge och beteende under intervjuerna kodades inte som 

meningsbärande enheter. Efter att kodningen hade genomförts diskuterades resultatet.  

Författarna lade till eller breddade kategorier, för att inte tvinga in meningsbärande citat i 

befintliga kategorier. Skillnader mellan författarnas kodningar identifierades och diskuterades 

tills samstämmighet uppstod. Förändringar i kategorierna gjordes utifrån diskussionen, så att 

de skulle inrymma allt relevant intervjumaterial och samtidigt vara tillräckligt specifika. 

Tydliga definitioner för de nya kategorierna upprättades. De slutgiltiga kategorierna med 

definitioner återges under Resultat.  Författarna läste därpå återigen alla transkriptioner och 

kodade utifrån de nya kategorierna, på varsitt håll. Efter detta följde diskussion på nytt, och 

skillnader mellan författarnas kodning identifierades och diskuterades. I de stora kategorierna 



10 

 

skapades underkategorier, genom att författarna gemensamt grupperade ihop meningsbärande 

enheter som beskrev liknande aspekter av huvudkategorin. Slutligen namngavs 

huvudkategorierna och underkategorierna utifrån sitt innehåll. 

  

Trovärdighet, kontextrealism, reproduktivitet och passform 

Ovanstående begrepp är översättningar från engelska, gjorda av Persson (2006). Olika 

åtgärder vidtogs för att uppnå trovärdighet i resultatet. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant för att undersökningsdeltagarnas egna formuleringar skulle 

analyseras. För att minska risken för feltolkningar av dessa formuleringar ställdes klargörande 

frågor under intervjuerna.  I möjligaste mån tolkades endast det uttalade innehållet i 

transkriptionerna. Känslomässiga reaktioner under intervjuerna, såsom gråt och tonfall, 

tolkades inte. Analys skedde endast av verbala beskrivningar av utryck som tydligt kunde 

transkriberas. Kategorier lades till eller breddades, så att meningsbärande enheter inte skulle 

behöva tvingas in i en illa passande kategori. Kontextrealism innebär en balans mellan 

neutralitet och subjektivitet under datainsamling och analys (Persson, 2006). Den 

halvstrukturerade intervjuformen hjälpte intervjuledarna att fokusera på undersökningens 

syfte samtidigt som den tillät flexibilitet och öppenhet inför undersökningsdeltagarnas 

subjektiva upplevelser. I analysen strävade författarna efter att skapa empatisk förståelse för 

undersökningsdeltagarnas berättelser, samtidigt som tidigare forskning och befintliga 

kategorier användes. I och med detta kunde förhållningssättet vara både neutralt och 

subjektivt. För att öka resultatens reproduktivitet följdes ett detaljerat tillvägagångssätt i 

intervju och analys, till exempel i form av intervjuguide och tydligt definierade kategorier. 

Författarna kodade transkriptionerna individuellt, för att kontrollera reproduktiviteten. För att 

främja resultatens passform eftersträvades variation i urvalet. Fåtalet exklusionskriterier 

gjorde att undersökningsdeltagare av olika kön, med olika civilstånd och från olika 

geografiska områden kunde inkluderas. Deltagarnas barn var vidare i olika åldrar, hade 

behandlats med SCT för olika sjukdomar och med varierande behandlingsutfall. Alla 

undersökningsdeltagare som hade tackat ja till intervju och uppfyllde kriterierna för PTSD 

intervjuades. Att en andra kodning genomfördes efter förändringar i kategorierna tillät 

kontroll av hur väl resultatet passade med den intervjuade gruppen.    

  

Etik 

Inför varje intervju påmindes undersökningsdeltagarna om att deltagande var frivilligt, och att 

de kunde avstå från att svara på frågor eller avbryta när de önskade. De informerades också 

om att intervjun spelades in och att intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt. 

Undersökningsdeltagare som bedömdes vara i behov av det tillfrågades om de önskade 

psykologisk behandling för sina aktuella symtom, och remitterades av handledarna om så var 

fallet. Projektet har etikprövats och godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i 

Stockholm.  

  

  

Resultat 

 

Efter den första kategoriseringen diskuterades de ursprungliga kategorierna, vilket resulterade 

i vissa förändringar. Kategorin ”Minnen, tankar och bilder” upp i två kategorier (Minnen och 

Tankar), kategorin ”Upprördhet vid påminnelse” döptes om (Känslomässiga reaktioner) och 

en ny kategori tillkom (Stimuli). Därmed skapades totalt tio huvudkategorier; Minnen, 

Tankar, Drömmar, Stimuli, Känslomässiga reaktioner, Kroppsliga reaktioner, Upplevelse av 

upprepning, Undvikande av inre stimuli, Undvikande av yttre stimuli och Oförmåga att 

minnas. Totalt skapades 42 underkategorier. Nedan följer en redogörelse för samtliga 
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kategorier.  Underkategorierna står angivna i texten under respektive huvudkategori, i kursiv 

stil.  

 

Minnen 

I denna kategori inkluderades utsagor som representerade nuvarande tankar och bilder rörande 

tidigare händelser i barnets sjukdom och behandling. I Tabell 1 återfinns huvudkategorins 

definition, och samtliga underkategorier med tillhörande citatexempel. Föräldrarnas 

beskrivning av minnenas karaktär skiljde sig åt. Några framställde dem som bilder eller 

fragment som snabbt passerade medvetandet. Andra beskrev dem som filmer eller sekvenser 

som spelades upp. Minnena sades vara påfrestande. Några föräldrar uppgav att de ständigt låg 

och malde, och somliga uttryckte att de var svåra att bli av med. Vissa sade sig bli tankspridda 

när minnena återkom. Många föräldrar rapporterade minnen av akuta händelser såsom 

insjuknande, skada och allergireaktioner som krävde en snabb vårdinsats. Flertalet 

rapporterade också obehagliga minnen av barnet, såsom otäcka symtom, bieffekter och 

synligt eller antaget lidande hos barnet. Åtskilliga föräldrar berättade om obehagliga minnen 

av behandling. Dessa rörde strålning, cytostatika, isolering, transplantation och felbehandling. 

Majoriteten av föräldrarna rapporterade även minnen av egna reaktioner på barnets sjukdom 

och behandling. Dessa minnen var plågsamma så till vida att de speglade negativa reaktioner 

såsom maktlöshet, rädsla, ensamhet och ovisshet. Vidare rapporterade de flesta föräldrar 

minnen av sjukdomsinsikt, det vill säga tillfällen då de insåg allvaret i barnets sjukdom och 

behandling. Minnen av besked om diagnos och prognos, andra sjuka eller avlidna barn samt 

fattande av svåra behandlingsbeslut inkluderades här. Slutligen rapporterade vissa föräldrar 

minnen av hur det sjuka barnets syskon for illa under behandlingstiden. En del av dessa 

minnen gällde syskon som donerade benmärg. Andra gällde syskon som gick miste om 

omsorg från föräldrarna, eller bevittnade otäcka tillstånd hos det sjuka barnet. 
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Tabell 1. Definition av huvudkategorin Minnen, med lista över underkategorier och tillhörande citatexempel.  

Huvud-

kategori 
Definition 

Under-

kategori 
Citatexempel 

Minnen 

 

Minnen i form 

av tankar och 

bilder rörande 

tidigare 

händelser i 

barnets 

sjukdom och 

behandling. 

Hågkomster 

av konkreta 

händelser 

såväl som 

egna 

reaktioner. 

 

Akuta 

situationer 

”Hon blödde enormt mycket, hon blödde nästan en liter /.../ jag 

hade henne i bilen/…/och hon svimmade /…/och jag slog 

henne för att hon skulle vakna.” 

Barnet 

”Grabben /…/ drabbas av allergi mot en medicin, hans 

utmärglade kropp är överfull av röda fläckar. Han ser oerhört 

tagen ut och har slangar runt om i kroppen.” 

Behandling 

”När han skulle strålas/.../ så gjorde de masker för ansiktet för 

han strålades precis mot huvudet vid vissa tillfällen /.../Och så 

gjorde de i ordning formar för honom, för han skulle precis 

ligga still, och så strålade de honom då, under en veckas tid. 

Och ligga där och ta emot det här som egentligen är livsfarligt.” 

Egna 

reaktioner 

”Man var jädrigt rädd och X var dålig/…/Man var så jädra led-, 

ensam…på något sätt/…/ den otroliga maktlösheten, att vad fan 

ska vi ta oss till.” 

Sjukdoms-

insikt 

”Då satte hon sig ner och pratade med oss på natten så (gråter) 

sade hon att, ”Vi får se om han, överlever helgen”. Att de inte 

skulle påbörja behandling.” 

Syskon far 

illa 

 

”Brodern tror att han ska ha mig i två dygn och han har sett sin 

brorsa vara som ett skelett med massor av prickar på hela 

kroppen och personlighetsförändringen och så… att inte få 

möjligheten att vara med andra syskonet då.” 

 
 

Tankar 

I denna kategori inkluderades utsagor som representerade tankar och bilder rörande nutid och 

framtid, i anslutning till barnets sjukdom och behandling. I Tabell 2 återfinns huvudkategorins 

definition, och samtliga underkategorier med tillhörande citatexempel. Tankarna beskrevs 

som påfrestande, och ackompanjerades ofta av rädsla och ovisshet. Hos vissa föräldrar låg 

reella pågående problem till grund för tankarna, exempelvis seneffekter eller pågående 

återfall. Andra föräldrar uttryckte att de först efter barnets återhämtning hade fått utrymme för 

egen bearbetning, vilket gav plats åt tankar. Flertalet föräldrar rapporterade orostankar om att 

barnet skulle återinsjukna eller dö. Hos många handlade detta om tankar kring risken för 

återfall, vilka hos en del förstärktes vid återbesök. Många rapporterade också plågsamma 

tankar om pågående problem såsom seneffekter, pågående sjukdom och behandling, utebliven 

skolgång och lidande hos barnet. Några föräldrar rapporterade orostankar rörande barnets 

framtid. Dessa gällde möjliga framtida effekter på barnets sociala liv, karriär och 

familjesituation. Även tankar om risken för nya seneffekter inkluderades här.  Flera föräldrar 

rapporterade sjukdomsinsikt i efterhand. Hit räknades insikt om graden av risk för barnets död 

och mängden påfrestning som föräldern själv hade genomlidit. Tankar om brister i 

föräldraskap rapporterades av flera föräldrar. Vissa av dessa tankar berörde skuld kring det 

egna agerandet mot barnet och syskonen. Andra gällde maktlöshet inför eventuellt 
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återinsjuknande och oro över det egna måendet i händelse av detta. Till sist rapporterade 

några föräldrar tankar om förlust, vilket innebar reflektion kring vad barnet och föräldern 

själv hade gått miste om. Exempelvis berättade några att barnet inte längre hade så mycket 

vänner, medan andra reflekterade över förlusten av en normal barndom. Hit räknades också 

tankar om orättvisan i att drabbas av sjukdom. 

 
Tabell 2. Definition av huvudkategorin Tankar, med lista över underkategorier och tillhörande citatexempel. 

Huvud-

kategori 

Definition Under-

kategori 

Citatexempel 

Tankar 

Tankar och bilder 

rörande pågående och 

framtida effekter av 

barnets sjukdom och 

behandling. 

Medicinska såväl 

som känslomässiga 

effekter. Även tankar 

om föräldraförmåga. 

 

Barnet kan 

åter-

insjukna 

eller dö 

”Att han ska bli sjuk igen och inte klara det /…/ Skulle det 

hända så är kanske det den enda möjliga utgången.” 

Pågående 

problem 

”Den här resan tar ju inte slut bara för att man kommer därifrån. 

Och ibland är det inte alltid så roligt att vara med på den för att 

det känns nästan som att det riktiga äventyret börjar nu.” 

Barnets 

framtid 

”Hur kan hon bli bra? Hur kan hon lyckas med livet?” 

 

Sjukdoms-

insikt i 

efterhand 

 

”Det förstod jag nu efteråt att han var så jävla sjuk, han kunde 

ju ha dött där då, på en gång, smack/.../ han kunde ha dött när 

som helst.” 

Brister i 

föräldra-

skap 

”Det sitter jättehårt i mig, och det sitter nog mest hårt i mig att 

jag inte stod upp och fräste ifrån mig tror jag /.../att jag tillät 

någon annan komma in och göra X livrädd.” 

Förlust 

 

”Jag blev snuvad på lycklig spädbarnstid och allt som hände. 

Jag var så ung och jag kände att jag inte var riktigt redo för 

det.” 

 

 

 

Drömmar 

I denna kategori inkluderades utsagor som representerade nuvarande plågsamma drömmar. I 

Tabell 3 återfinns huvudkategorins definition, och samtliga underkategorier med tillhörande 

citatexempel. Drömmarna som återberättades hade uppstått under eller efter barnets sjukdom 

och behandling. De framkallade obehag, antingen vid uppvaknande eller vid hågkomst under 

följande dag. Det antyddes att drömmarna skiljde sig från andra mardrömmar så till vida att 

de var detaljrika och tydliga, och upplevdes som verkliga.  Det nämndes även att hela det 

obehagliga förloppet hann drömmas färdigt innan uppvaknande skedde. Somliga föräldrar 

vaknade skrikande eller med kroppsliga symtom, såsom kallsvettning och hjärtklappning. 

Några rapporterade drömmar om minnen från barnets sjukdom och behandling. Vissa återgav 

drömmar om att barnet eller syskonen dog eller skadades av andra orsaker, till exempel 

olyckor och våld. En förälder berättade att han drömde om en på riktigt inträffad akut 

händelse, men att denna i drömmen ledde till att barnet dog. Somliga berättade att drömmarna 

innehöll en känsla av maktlöshet, liknande den som de hade upplevt under barnets sjukdom 

och behandling. Några föräldrar uttryckte frustration över att de i drömmen fanns nära barnet 
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och förväntades ingripa utan att kunna det.  Orolig sömn räknades också in, om det av 

föräldern antogs bero på drömmar knutna till barnets sjukdom och behandling. Detta 

rapporterades av några föräldrar. 

 
Tabell 3. Definition av huvudkategorin Drömmar, med lista över underkategorier och tillhörande citatexempel.  

Huvud-

kategori 

Definition Under-

kategori 

Citatexempel 

Drömmar 

Pågående, 

plågsamma 

drömmar som 

har uppträtt 

efter eller 

under barnets 

sjukdom och 

behandling. 

Minnen 

”Hans mage /…/ Att det var timmar och sedan brister det. 

Sedan går det inte längre./.../Nu hände inte detta men man 

drömmer färdigt förloppet.” 

Barnet dör 

eller skadas 

”Jag kan drömma allt från att jag och X går på en trottoar och 

hon håller mig i handen. Och så kommer det en buss och kör 

över henne. Jag kan drömma att vi sitter på en klipphäll och har 

en picknick. Och hon ramlar ner/.../ jag ser henne dö.” 

Maktlöshet 

”Genomgående är att jag ser och jag är med, men jag kan inte 

göra någonting/.../i de lägena kan jag ju inte ens hålla om och 

trösta.” 

Orolig sömn 

 

”Jag är uppe och springer varje natt och jag tror att jag 

bearbetar mycket på nätterna/.../ Jag går i sömnen och skriker 

och pratar och drämmer i väggar.” 

 

 

Stimuli 

I denna kategori inkluderades utsagor som representerade stimuli som påminde om barnets 

sjukdom och behandling, och som framkallade starka tankemässiga, känslomässiga eller 

kroppsliga reaktioner. I Tabell 4 återfinns huvudkategorins definition, och samtliga 

underkategorier med tillhörande citatexempel. Effekten av stimuli rapporterades öka om de 

uppenbarade sig oväntat eller plötsligt. Ett flertal föräldrar uttryckte att samtal rörande vissa 

ämnen väckte reaktioner hos dem. Exempelvis nämndes frågor om barnet, samtal om minnen 

från sjukdomstiden och generella samtal om barn. Majoriteten av föräldrarna sade sig också 

reagera överdrivet på stimuli relaterade till sjukdom, död och sjukvård. De flesta nämnde 

återkontroller och sjukhusbesök, dels för att dessa väckte samma ovisshet som tidigare och 

dels för att miljön i sig påminde dem om tidigare svåra händelser. Många påtalade också att 

media som återgav händelser av sjukdom, olyckor och död framkallade irrationella reaktioner. 

Även sjuka barn och symboler för stödorganisationer (exempelvis Barncancerfonden) 

räknades hit. Ett flertal föräldrar påmindes av och reagerade på barnet, med andra ord dess 

utseende, beteende och seneffekter som uppstått på grund av sjukdomen och behandlingen. 

Hit räknades även symtom hos barnet och dess syskon som framkallade oro för sjukdom. 

Några föräldrar hade delad vårdnad av barnet, och rapporterade att barnets återkommande 

frånvaro framkallade känslomässiga reaktioner som de kopplade till sjukdom och behandling. 

Vidare uppgav sig ett antal föräldrar ha kvar dokumentation, som fotografier och filmer från 

sjukdoms- och behandlingstiden. Dessa kunde framkalla påfrestande minnen och reaktioner. 

Också tidigare neutrala stimuli, såsom gosedjur, musik, skönlitteratur och omgivningar 

framkallade reaktioner efter sjukdoms- och behandlingstiden. Sådant som förknippades med 

lycka kunde framkalla negativa känslor hos några föräldrar, eftersom det samtidigt väckte 

tankar om saknad och förlust. Somliga vistades till exempel inte på platser som påminde om 
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lyckliga stunder från tiden före sjukdomen. Slutligen uppgavs inre stimuli, såsom egna tankar, 

minnen, tillstånd och drömmar, framkalla reaktioner. 

 
Tabell 4. Definition av huvudkategorin Stimuli, med lista över underkategorier och tillhörande citatexempel.  

Huvud-

kategori 
Definition 

Under-

kategori 
Citatexempel 

Stimuli 

 

Stimuli som 

påminner om 

barnets sjukdom 

och behandling, 

och som väcker 

påfrestande 

känslomässiga 

eller kroppsliga 

reaktioner. 

 

Samtal 

 

”När man sitter och diskuterar vad som har hänt och varför är 

det så, då kommer de här minnena tillbaka.” 

Sjukdom, 

död och 

sjukvård 

”Sjukhusbesök /…/atmosfären, det räcker med att man kommer 

in och känner lukten/…/just sjukhuslukten och sprit” 

Barnet 
”Hon ser inte heller frisk ut. Hon har lite gul färg /…/ när hon 

äter dåligt och sådär, väldigt blek är hon.” 

Dokumen-

tation 

”Någon bild av när hon ligger på intensiven. Mängder med 

slangar i kroppen./.../vi har ju en del foton från perioden, som 

kommer fram med jämna mellanrum.” 

Neutrala 

stimuli 

”Vi undviker att lyssna på den här musiken för det påminner 

oss så snabbt om de här tiderna, om svåra tider.” 

Inre 

stimuli 

 

 

”Det kan vara så att man har ett minne som startar igång 

processen och sen bara dyker det upp andra minnen.” 

 

 

 

Känslomässiga reaktioner 

I denna kategori inkluderades utsagor som representerade påfrestande känslomässiga 

reaktioner, vilka uppstod vid påminnelse om barnets sjukdom och behandling. I Tabell 5 

återfinns huvudkategorins definition, och samtliga underkategorier med tillhörande 

citatexempel. De känslomässiga reaktionerna framställdes ibland som okontrollerbara. En del 

föräldrar använde uttryck för smärta, till exempel ”river”, ”gör ont”, ”lider” och ”det tär”, vid 

beskrivning av reaktionerna. Somliga uppgav att reaktionen förvärrades vid befintlig stress, 

trötthet eller annat negativt tillstånd. Många gav diffusa beskrivningar av känslor, såsom ”mår 

dåligt”, ”svårt” och ”jobbigt”. Likaså rapporterades känsloreaktioner som innehöll olika 

affekter, till exempel medlidande och förtvivlan. De flesta föräldrar rapporterade rädsla, 

också i form av upplevt hot, dödsångest och chock.  I många fall uppträdde denna rädsla i 

samband med tankar om att barnet kunde återinsjukna eller dö. Flertalet återgav också 

nedstämdhet, även yttrat som sorg, besvikelse, upplevd tomhet och upplevd tunghet. Några 

föräldrar rapporterade upplevelser av att dras ned eller ramla, vilket här tolkades som uttryck 

för nedstämdhet. Ofta uppträdde nedstämdhet i samband med tankar om barnets eller 

förälderns förlust och lidande. Ilska, också uttryckt som irritation och frustration, uppgavs av 

många föräldrar. Mestadels tycks denna ilska ha uppstått i samband med upplevd orättvisa. 

Ytterligare föräldrar återgav känslor av skam och skuld, här även förnedring och ånger. 

Upplevelser av att bli nedvärderad av andra samt missnöje med eget agerande triggade dessa 
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känslor. Slutligen rapporterades känslor av maktlöshet av flera föräldrar. Hit räknades också 

känslor av sårbarhet och svaghet. Dessa känslor uppstod i samband med upplevd ovisshet och 

bristande kontroll. 
 

Tabell 5. Definition av huvudkategorin Känslomässiga reaktioner, med lista över underkategorier och tillhörande 

citatexempel.  

Huvud-

kategori 

Definition Under-

kategori 

Citatexempel 

Känslo-

mässiga 

reaktioner 

 

Känslomässiga 

reaktioner vid 

påminnelse om 

barnets sjukdom 

och behandling. 

Rädsla 
”Man är skräckslagen för att höra samma symtom som man en 

gång har hört.” 

Nedstämd-

het 

”Man blir så fruktansvärt ledsen och det är så jobbigt att bli så 

ledsen.” 

 

Ilska 

”Då höll jag på att nysta till en kille /…/ på jobbet/.../ jag var 

tvungen att gå därifrån bara för att jag inte skulle flyga på 

honom.” 

Skam och 

skuld 

”Jag skäms ju lite att jag har varit med om det här, att jag 

känner såhär.” 

Maktlöshet 

 

”Jag har börjat tröttna, speciellt när vi inte får gehör längre, när 

vi känner att läkaren struntar i vad vi säger, när vi inte kan råda 

över situationen.” 

 

Kroppsliga reaktioner 

I denna kategori inkluderades utsagor som representerade påfrestande kroppsliga reaktioner 

vid påminnelse om barnets sjukdom och behandling. I Tabell 6 återfinns huvudkategorins 

definition, och samtliga underkategorier med tillhörande citatexempel. En del föräldrar 

återgav de kroppsliga reaktionerna som snabba och okontrollerbara, på så vis att de kunde 

komma oförberett som en ”kick”, ”skjuts”, ”reflex” eller ”skölja över”. Vissa uppgav att de 

märkte av den kroppsliga reaktionen innan de förstod vad som framkallat den. Somliga 

föräldrar berättade att det kunde ta lång tid att varva ner efter att kroppsliga reaktioner hade 

uppträtt. Några föräldrar uppgav att deras kroppsliga reaktioner hade föranlett läkarbesök. I 

vissa fall var de osäkra på om reaktionerna var en följd av deras ålder och allmänna hälsa, 

eller om de var responser på barnets sjukdom och behandling. Vissa föräldrar reflekterade 

över huruvida deras kroppsliga reaktioner eventuellt var en följd av att de undvek tankar och 

känslor. Flertalet föräldrar uppgav förekomst av fysiologiska stressymtom, som pulsökning, 

ökad blodtillförsel, andningssvårigheter, svimningskänslor, svettning, spänning, aptitförlust 

och smärta i eller tryck över bröstet. Stressymtomen uppkom ofta i samband med rädsla och 

tankar om att barnet kunde återinsjukna eller dö. Några föräldrar rapporterade också gråt, 

vilket ofta uppstod i samband med känslor av nedstämdhet. Vissa berättade om rastlöshet, 

som bedömdes hänga ihop med orostankar och rädsla. Några rapporterade illamående, och 

somliga rapporterade trötthet eller energibrist. 
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Tabell 6. Definition av huvudkategorin Kroppsliga reaktioner, med lista över underkategorier och tillhörande 

citatexempel.  

Huvud-

kategori 

Definition Under-

kategori 

Citatexempel 

Kroppsliga 

reaktioner 

Kroppsliga 

reaktioner vid 

påminnelse 

om barnets 

sjukdom och 

behandling. 

Stress-

reaktioner 

 

”Pulsen ökar, man blir genomsvettig och/…/det börjar susa i 

öronen, den här panikkänslan i kroppen.” 

Trötthet 

 

”Kraftlös och energilös och det blir både hjärnan och 

kroppen/…/Man blir tung liksom.” 

Gråt ”Då är det tårarna som kommer och det är jättesvårt att hejda. ” 

 

Illamående 
”Jag kommer ihåg när vi kopplade på de här cytostatikapåsarna, 

då spyr jag nästan liksom.” 

Rastlöshet 

 

”En sådan riktig obehags- nervositetskänsla, som kan dyka upp 

i kroppen.” 

 

Upplevelse av upprepning 

I denna kategori inkluderades utsagor som representerade en tillfällig inbillad övertygelse om 

att en tidigare händelse i barnets sjukdom och behandling inträffade på nytt. Detta kunde ske 

genom att föräldern inbillade sig samma sinnesintryck, alternativt upplevde samma 

känslomässiga eller kroppsliga reaktioner som vid den tidigare händelsen. I Tabell 7 återfinns 

huvudkategorins definition och tillhörande citatexempel. ”Flashback”, att ”glida över” eller 

att ”tappa greppet” var uttryck som användes för att beskriva upplevelser av upprepning. 

Endast ett fåtal föräldrar rapporterade sådana upplevelser. Ett antal föräldrar återgav istället 

händelser som hade upprepats på riktigt, exempelvis återinsjuknande. Dessa utsagor 

inkluderades inte i kategorin.  

 
Tabell 7. Definition av huvudkategorin Upplevelse av upprepning med tillhörande citatexempel.  

Huvud-

kategori 

Definition Under-

kategori 

Citatexempel 

Upplevelse 

av 

upprepning 

Tillfällig 

inbillning att 

en tidigare 

händelse i 

barnets 

sjukdom och 

behandling 

inträffar på 

nytt. 

 

*** 

”Det kommer ju som en flashback/.../ att man är åter i samma 

taskiga situation /…/att man är på väg in i den här maktlösheten 

igen /.../jag kan få för mig det ibland/.../’oj nu har det hänt 

någonting igen’.” 

 

 

Undvikande av inre stimuli 

I denna kategori inkluderades utsagor som representerade undvikande av tankar, känslor, 

drömmar och kroppsliga reaktioner relaterade till barnets sjukdom och behandling. Även 

metoder för undvikande innefattades. I Tabell 8 återfinns huvudkategorins definition, och 

samtliga underkategorier med tillhörande citatexempel. Ofta uppgavs undvikande ske på 
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grund av omständigheter som gjorde att föräldern upplevde det som opassande att reagera på 

inre stimuli. Exempel på sådana omständigheter kunde vara att befinna sig på jobbet eller i 

offentliga miljöer. Även barnets närvaro angavs som ett skäl för undvikande, då uttryckande 

av vissa upplevelser befarades påverka barnet negativt. Vissa kopplade undvikandet till ett 

personligt behov av att bevara kontroll inför andra. Föräldrarna tycktes ibland anse att deras 

undvikandebeteenden var självklara och nödvändiga, och karaktäriserade dem då inte själva 

som undvikanden.  Flera sade sig till exempel behöva undvika inre stimuli för att kunna 

lämna barnets sjukdom och behandling bakom sig. Dessa beteenden har dock inkluderats i 

kategorin, eftersom de uppenbart utfördes för att minska eller slippa obehag. Några uttryckte 

också en önskan om att kunna undvika inre stimuli som de ändå exponerade sig för på grund 

av att de ansågs vara ofrånkomliga, exempelvis drömmar och minnen. Upplevelser som 

undveks var rädsla, nedstämdhet, ilska, skam, skuld, maktlöshet, ovisshet, negativa tankar, 

och påfrestande kroppsliga reaktioner. Samtliga föräldrar uttryckte användande av 

tankemässigt undvikande. Detta skedde i form av positivt tänkande, lugnande tankar, ältande, 

ignorerande, förnekande eller byte av tankefokus. Flertalet använde också handlingsmässigt 

undvikande, såsom distraktion, avslappning och substansmissbruk. Att medvetet fokusera på 

barnets behov har i vissa fall räknats som ett handlingsmässigt undvikande. Detta eftersom 

fokuserandet i dessa fall innebar utförande av beteenden som syftade till att distrahera från 

inre stimuli.  

 
Tabell 8. Definition av huvudkategorin Undvikande av inre stimuli, med lista över underkategorier och 

tillhörande citatexempel.  

Huvud-

kategori 

Definition Under-

kategori 

Citatexempel 

Undvikande 

av inre 

stimuli 

Undvikande 

av tankar, 

känslor och 

kroppsliga 

reaktioner 

relaterade till 

barnets 

sjukdom och 

behandling. 

Även metoder 

för 

undvikande. 

Upplevelser 

som undviks 

”Jag lägger det på hyllan /…/, det är ett sätt att undvika att vara 

där, att man inte tar tag i det för man påverkas och har mycket 

känslor kring det. ” 

 

Tanke-

mässigt 

”Jag kan ställa mig utanför nu, jag kan säga till mig själv att det 

var då.  Och jag går inte in i den känslan, utan jag bryter innan.  

Utan jag fokuserar på att just nu, idag, är det bra.” 

Handlings-

mässigt 
”Jag håller ju på msed någonting jämt i princip/.../ jag är väldigt 

sällan stilla med någonting/.../ så grejar man med någonting 

som kräver lite koncentration.” 

 

 

 

Undvikande av yttre stimuli 

I denna kategori inkluderades utsagor som representerade undvikande av yttre stimuli. Till 

detta räknades undvikande av föremål, aktiviteter, situationer, personer och vissa 

samtalsämnen som föräldern efter barnets sjukdom och behandling avstod från. Övergripande 

undveks också inre stimuli i samband med detta. I Tabell 9 återfinns huvudkategorins 

definition, och samtliga underkategorier med tillhörande citatexempel. Flera föräldrar 

uttryckte att de exponerade sig för en del ofrånkomliga stimuli, exempelvis återkontroller, 

men att de egentligen önskade att undvika dessa. Som i kategorin ovan, har 

undvikandebeteenden inkluderats, även då föräldern inte tycktes vara medveten om dem eller 

ansåg dem vara rättfärdigade. Behovet av att gå vidare uppgavs av en del som ett skäl för att 

undvika yttre stimuli. Några föräldrar uppgav undvikande av sysselsättning, som socialt 

umgänge, fritidsaktiviteter, hushållssysslor och skönhetsvård. Undvikande av sysselsättning 
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kunde ske på grund av bristande energi och minskat intresse, men också för att slippa 

konfronteras med vissa personer och samtal som framkallade påfrestande reaktioner. Flertalet 

föräldrar rapporterade undvikande av sjukdom och sjukvård. Detta bestod många gånger i 

undvikande av media som berörde sjukdom och sjukvård, men i vissa fall också i 

uppskjutande av återkontroller samt egna eller syskons sjukhusbesök. Aktiviteter som 

anordnades för tidigare sjuka barn uppgavs likaså undvikas av somliga. Några rapporterade 

undvikande av barnet. Föräldrarna kände sig i dessa fall maktlösa inför hur de skulle hantera 

barnets lidande och valde därför att i vissa situationer undvika att vistas nära barnet. Några 

föräldrar berättade att de hindrade sina barn från möjligt riskfyllda aktiviteter, vilket av 

författarna tolkades som ett undvikande via barnet. Detta eftersom föräldern därigenom 

undvek den oro som barnets aktivitet väckte. Vissa rapporterade undvikande av tidigare 

neutrala stimuli som hade betingats under sjukdomstiden, såsom musik och omgivningar. De 

flesta föräldrarna uppgav undvikande av vissa samtal. Många undvek att berätta detaljerat och 

känslomässigt om sjukdoms- och behandlingstiden för ytliga bekanta. Några upplevde att 

andra människor inte kunde förstå eller hantera deras upplevelser, och undvek därför samtal 

om detta. Vissa föräldrar sade sig undvika att berätta om sina svåraste minnen, och somliga 

hade minnen som de aldrig hade samtalat om. Flera ville undvika frågor om barnet, 

sjukdomen och behandlingen. Somliga undvek också platser och personer för att slippa dessa 

frågor. Några föräldrar talade om undvikande av psykologisk behandling, på grund av ovilja 

att prata på djupet om sina upplevelser. Föräldrarna uppgav diverse sätt att undvika samtal, 

främst sådana som användes när ämnet redan hade kommit på tal. Förskönande och 

distanserade beskrivningar, skämtande, byte av samtalsämne och tystnad var metoder som 

angavs. 
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Tabell 9. Definition av huvudkategorin Undvikande av yttre stimuli, med lista över underkategorier och 

tillhörande citatexempel.  

Huvud-

kategori 

Definition Under-

kategori 

Citatexempel 

Undvikande 

av yttre 

stimuli 

Undvikande 

av föremål, 

aktiviteter, 

situationer, 

personer och 

samtal 

relaterade till 

barnets 

sjukdom och 

behandling. 

Syssel-

sättning 

”Jag är hellre hemma och servar och så där, och så får sambon 

åka och handla.” 

Sjukdom 

och sjukvård 

”Det är en del gånger som vi har ringt och sagt att: ’nej vi kan 

inte komma för han är sjuk’/---/ Sen när man väl är där vill man 

därifrån så fort som möjligt, så vi brukar ta egen bil ner så att vi 

ska kunna åka direkt.” 

Barnet 

”Jag försöker/…/undvika att vara inne med henne/…/jag går ut 

i trädgården/…/för jag vill inte konfronteras med henne, för jag 

orkar inte, jag mår jättedåligt av att se henne lida såhär 

mycket.” 

Neutrala 

stimuli 

”Den dagen som det ringde en läkare och sa att det var återfall 

stod det privat nummer på displayen. Så den 

nummerupplysaren slängde jag ut.” 

Samtal 

”På jobbet, när man sitter ett gäng och fikar /.../ skulle man 

kunna ladda på hur mycket som helst med upplevelser man har 

haft inom medicinen och vården, med sina egna barn. Då kan 

jag känna att ’jag orkar inte’.” 

Sätt att 

undvika 

samtal 

”Det är två sätt att prata nånstans: /…/ att prata på ett sätt där du 

inte blir känslomässigt berörd. Du berättar en historia.” 

Via barnet ”Jag vill inte att han ska försätta sig i situationer där det kan 

hända någonting.” 

 

 

 

Oförmåga att minnas 

I denna kategori inkluderades utsagor som representerade luckor i minnen av traumatiska 

händelser under barnets sjukdom och behandling. I Tabell 10 återfinns huvudkategorins 

definition och tillhörande citatexempel. Vissa föräldrar uppgav att det var de svåraste 

händelserna som de inte helt kunde minnas. Somliga reflekterade över huruvida dessa 

minnesluckor fungerade som en skyddsmekanism. En del utsagor som återgav oförmåga att 

minnas uteslöts, eftersom de inte bedömdes röra viktiga delar av svåra händelser. De rörde 

istället neutrala eller positiva händelser, och oförmågan att minnas berodde ofta på att de 

glömda delarna vid händelsen ansågs vara irrelevanta detaljer. Det faktum att sjukdomen och 

behandlingen ofta varade under flera år gjorde också att några hade glömt ordningsföljd, 

namn, datum och liknande. 

 

 

 



21 

 

Tabell 10. Definition av huvudkategorin Oförmåga att minnas med tillhörande citatexempel. 

Huvud-

kategori 

Definition Under-

kategori 

Citatexempel 

Oförmåga 

att minnas 

Minnesluckor 

i traumatiska 

händelser i 

barnets 

sjukdom och 

behandling. 

*** 
”Då säger mamman/…/ ’du måste komma till sjukhuset X har 

leukemi’. Efter det minns jag inte riktigt så mycket.” 

 

Övrigt som framkommer 

Utöver det som direkt relaterar till frågeställningarna för denna studie, framkom en del andra 

data som kan vara värd att belysa i korthet. Till att börja med tycktes en del föräldrar ha större 

behov av att reflektera över barnets situation än över sina egna reaktioner. Detta gällde främst 

de föräldrar vars barn hade drabbats av seneffekter, återfall eller psykosociala svårigheter. I 

dessa föräldrars fall kunde den pågående stressen också innebära ett hinder i samtalet om 

tidigare traumatiska händelser, eftersom dessa inte upplevdes aktuella i skenet av de pågående 

svårigheterna. Det reella hot och de pågående problem som en del föräldrar stod inför gjorde 

det svårt att dra en gräns mellan reaktioner på tidigare trauma och reaktioner på pågående 

problem. Det var också oklart vilka reaktioner som i dessa fall skulle betraktas som 

patologiska eller irrationella och vilka som skulle ses som normala. Detta blev särskilt tydligt 

i fråga om upplevelser av upprepning.  

 

Vidare uppgav ett flertal föräldrar depressionssymtom som nedstämdhet, minskat intresse och 

benägenhet att älta. Andra uppgav symtom som kan visa på generaliserat ångestsyndrom, 

exempelvis ängslighet, spänning, och behov av försäkringar. Dessa symtom överensstämmer 

också med PTSD, om man ser dem som nedsatt själslig vitalitet och överspändhet, och var i 

stort kopplade till barnets sjukdom och behandling. 

 

En del föräldrar upplevde sig fortsättningsvis ha blivit känsligare i och med barnets sjukdom 

och behandling. De sade sig vara mer benägna att reagera starkt på stimuli och oroliga för att 

inte orka utsättas för ytterligare påfrestning. Känsligheten och reaktiviteten överensstämmer 

med symtom på överspändhet. 

 

Ett annat ämne som ofta dök upp i intervjuerna var reflektioner som föräldrarna hade 

angående stöd och vård. Vad gäller vården av barnet under sjukdomen, uttryckte ett antal 

föräldrar missnöje över tillgängligheten till kompetent vårdpersonal på mindre orter. Gällande 

stöd för föräldrar till sjuka barn, framkom vissa önskemål om fortsatt stöd efter barnets 

utskrivning. Några föräldrar berättade att deras egen bearbetning påbörjades efter barnets 

utskrivning, eftersom de först då hade tid för detta. En del föräldrar hade avböjt psykologisk 

behandling under barnets inläggning, eftersom de då inte orkade eller hann tänka på sig 

själva. De intervjuade föräldrarna hade mycket varierande erfarenheter av det stöd som hade 

erbjudits dem för att klara av vardagslivet under behandlingen. Somliga upplevde sig ha fått 

mycket hjälp med att hantera ekonomin, arbetssituationen och familjelivet. Andra föräldrar 

hade mött bristande förståelse från såväl arbetsgivare som Försäkringskassan, och ansåg sig 

inte ha fått tillräcklig hjälp med att hantera sin vardag. 
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Diskussion 

  

I denna studie har innehållet i återupplevanden och undvikanden hos föräldrar med PTSS och 

med tidigare stamcellstransplanterade barn utforskats. Genom detta utforskande har 

information framkommit om vad föräldrarna upplever vara traumatiskt i barnets sjukdom och 

behandling, samt hur de reagerar på detta. 

  

Traumatiska händelser 

Studiens resultat visar på olika faktorer i barnets sjukdom och behandling som föräldrar kan 

uppleva vara traumatiska. Föräldrarna berättade om tidigare, pågående och förväntade 

framtida händelser när de tillfrågades om återupplevanden och undvikanden. Resultaten pekar 

på att föräldrar kan traumatiseras under tiden för SCT, men också efter att behandlingen är 

genomförd. Även förväntade framtida problem kan öka föräldrarnas stress. Detta tyder på att 

de föräldrar som skattar över gränsvärdet för PTSD på PCL-C inte enbart svarar utifrån 

tidigare svåra händelser, utan även utifrån pågående eller förväntade framtida händelser.  

 

I vissa fall var det tydligt att förälderns trauma låg i det förflutna. När föräldern i dessa fall 

tillfrågades om innehållet i återupplevanden och undvikanden framkom minnen av tidigare 

händelser och reaktioner på dessa minnen. Föräldrarnas berättelser visar att barnets SCT 

innebär många element som kan utgöra traumatiska händelser för föräldern. Tidigare 

händelser som beskrevs vara traumatiska utgjordes av tillfällen då föräldern hade insett 

allvaret i barnets sjukdom, behandlingsmoment, akuta situationer och tillfällen då syskonen 

hade farit illa. Också symtom hos barnet och egna negativa reaktioner på händelser beskrevs 

som traumatiska. Att sådana händelser kan orsaka stress överensstämmer i stort med tidigare 

forskning (Björk et al., 2005; Lindahl Norberg, 2008). 

 

Andra föräldrars trauma tycks fortfarande pågå. När dessa föräldrar ombads att beskriva 

innehållet i återupplevanden och undvikanden framkom plågsamma tankar om aktuella 

problem. Exempel på aktuella problem som beskrevs vara traumatiska är allvarliga 

seneffekter och återfall i sjukdom hos barnet. Återfall har i tidigare forskning verkat öka 

risken för traumatisk stress hos föräldrar till barn med cancer (Jurbergs, Long, Ticona, & 

Phipps, 2009). Insikt om vad barnet och föräldern hade förlorat, om hur nära barnet hade varit 

att dö och om bristande föräldraskap verkade hos en del föräldrar ha fått utrymme först efter 

barnets återhämtning. Dessa insikter skulle kunna vara tecken på att traumatisering hos vissa 

föräldrar sker först efter barnets återhämtning. Utifrån resonemang om interaktionen mellan 

händelsens natur och individens tolkning (Beck, 1995; Kazak et al., 2007) skulle detta kunna 

ske genom att den tidigare inträffade händelsen först i efterhand tolkas som traumatisk. 

  

Många föräldrar återgav också tankar om förväntade framtida problem när de tillfrågades om 

återupplevanden och undvikanden. Tankarna rörde risken för återfall och seneffekter, samt 

barnets möjligheter till karriär och socialt liv. Hos vissa föräldrar tycktes dessa tankar främst 

bero på att föräldern upplevde världen som en otrygg plats. Denna upplevelse kan likställas 

med att se världen som oförutsägbar och okontrollerbar, vilket förekommer hos individer som 

har utsatts för tidigare trauma (Foa et al., 1989). I andra föräldrars fall framstod tankarna vara 

kopplade till reella hot och realistiska förväntningar om problem, vilket även framkommit i 

tidigare forskning rörande barn med hjärntumör (Forinder & Lindahl Norberg, 2010). 

Allvarliga seneffekter har visats kunna uppkomma långt efter SCT. Personer som har 

genomgått SCT i barndomen har uppvisat ökad risk för ångest och depression, missnöje med 

sin hälsa, svårigheter i partnerrelationer och minskad upplevd livskvalitet som vuxna (Löf, 
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Winiarski, Giesecke, Ljungman, & Forinder, 2008). Det är möjligt att den realistiska oron 

inför förväntade problem ökar risken för traumatisk stress hos föräldrarna. 

  

Utöver traumatiska händelser i barnets sjukdom och behandling, framkom det att föräldrarna 

också påverkas av mer lågintensiva och konstanta stressorer. Till exempel hade föräldrars 

allmänna stressnivå ökat på grund av ekonomiska svårigheter, krav från arbetsplatsen och 

problem i kontakten med sjukvården. Att sådana faktorer påverkar föräldrarna 

överensstämmer med resultat från tidigare forskning (Forinder, 2004). Efter SCT kunde 

återbesök och lättare seneffekter skapa lågintensiv men konstant stress. Också bristande 

förståelse från omgivningen tycktes påverka föräldrars stressnivå. Dessa resultat antyder att 

även lågintensiv och konstant stress ger utslag på PCL-C, trots att frågeformuläret är utformat 

för att mäta PTSD.  

  

I flera fall tycktes föräldern påverkas av såväl tidigare händelser som verkliga aktuella 

problem och realistisk oro inför framtiden. Detta pekar på att föräldrar kan traumatiseras flera 

gånger, och på att förflutna och aktuella trauman kan interagera. Tidigare upplevda trauman 

kan utgöra en sårbarhet för ytterligare stress (Pöder, Ljungman, & von Essen, 2008; Yalug et 

al., 2008). Till exempel kan kungörandet av diagnosen utgöra en traumatisk händelse, som 

ökar risken för att föräldern ska traumatiseras av senare händelser i barnets sjukdom och 

behandling (Jurbergs et al., 2009). 

  

Reaktioner på traumatiska händelser 

När föräldrarna tillfrågades om rapporterade återupplevanden och undvikanden berättade de 

om reaktioner på tidigare, pågående och förväntade framtida händelser. Resultaten visar 

därmed på att de besvär som föräldrar med skattningar över gränsvärdet för PTSD i PCL-C 

bara delvis överensstämmer med PTSS.  

 

Föräldrarna i studien reagerade på och undvek inre och yttre stimuli som var relaterade till 

barnets sjukdom och behandling. Dessa stimuli kunde utgöra påminnelser om tidigare 

traumatiska händelser, och därmed framkalla återupplevanden. Stimuli kunde även vara en del 

av ett pågående trauma och framkalla akut stress.  Till exempel kan återbesök påminna om ett 

förflutet trauma, eftersom sjukhusmiljön förknippades med tidigare svåra händelser. Samtidigt 

kan återbesök leda till upptäckt av återfall och seneffekter, vilket gör att återbesöken i sig kan 

fungera traumatiserande för föräldern. Oavsett provresultaten kan återbesöken ge upphov till 

förväntansångest, vilket sannolikt skapar stress. Förutom stimuli som tydligt var kopplade till 

sjukdom och behandling framkom det att mer neutrala stimuli, som till exempel gosedjur och 

musik, hade betingats.  Det överensstämmer med teorier om att en stor mängd stimuli kan 

orsaka rädsloresponser efter ett trauma (Foa et al., 1989).  

  

Föräldrarna i studien reagerade känslomässigt och kroppsligt på stimuli. Många av de 

rapporterade reaktionerna motsvaras av vedertagna posttraumatiska stressymtom. Exempel på 

sådana reaktioner är rädsla, maktlöshetskänslor och fysiologiska stressymtom (American 

Psychiatric Association, 2002). Dessutom visar studien att en del föräldrar reagerade med 

nedstämdhet, skuld och skam. Dessa reaktioner kan utgöra en del i traumatisk 

stressproblematik (Horowitz, 2001), men kan också peka på samtidig depression eller annan 

ångeststörning än PTSD. 

  

Också undvikande av stimuli rapporterades av föräldrarna. Föräldrarna återgav både påtagliga 

och mer subtila strategier för att undvika påfrestande stimuli. Dessa överensstämmer delvis 

med de forskningsresultat som presenteras i inledningen (Björk, et al., 2010; Forinder, 2004; 
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Quin, 2004). Inre stimuli, såsom tankar, känslor och kroppsliga reaktioner, undveks. Även 

undvikande av situationer och aktiviteter återgavs. Föräldrarna beskrev ibland sina 

undvikanden som nödvändiga och ofrånkomliga beteenden. I resultatet framkom också att 

föräldrarna ibland önskade att undvika inre och yttre stimuli, men inte gjorde det eftersom det 

upplevdes vara omöjligt. Exempelvis beskrevs återbesök som påfrestande men oundvikliga. I 

sådana sammanhang kan föräldrarna ha använt sig av mer subtila undvikandestrategier, och 

därmed inte ha insett att dessa syftade till undvikande. Till exempel sade sig föräldrar 

distansera sig från sina egna känslor under återbesök, men beskrev inte detta distanserande 

som ett undvikande.  

 

Symtom som var svåra att urskilja hos föräldrarna var upplevelser av upprepning och 

oförmåga att minnas. I en del fall var det oklart om föräldern hade haft upplevelser av 

upprepning eller helt enkelt utsatts för nya traumatiska händelser. Att oförmåga att minnas var 

problematiskt att urskilja kan bero på att föräldrarna hade upplevt så många traumatiska 

händelser under så lång tid. Deras oförmåga att minnas kan ha berott på att 

informationsmängden var för stor för att registreras, eller på att de hade blandat ihop liknande 

traumatiska händelser.  

 

Återupplevanden och undvikanden - funktionella och dysfunktionella   

De ovan beskrivna reaktionerna visade sig vara plågsamma för föräldrarna, och tycktes skapa 

lidande och sänkt funktionsförmåga. Föräldrarna berättade att återupplevanden var 

påfrestande och kunde påverka dem även ett tag efter påminnelsen. Återupplevandena sågs av 

vissa som okontrollerbara, och kunde komma vid tillfällen då det ansågs vara opassande. 

Dessa beskrivningar gällde även reaktioner på aktuella och förväntade problem. Sett utifrån 

Foa och Rothbaums (1998) resonemang om att undvikande kan vidmakthålla rädsla genom att 

förhindra nya erfarenheter, kan undvikandet ha haft negativa effekter på föräldrarna. De 

föräldrar som undvek påminnande stimuli kan tänkas ha gått miste om positiva erfarenheter 

av dessa stimuli och sin egen förmåga att hantera dem. Undvikande av att samtala om barnets 

sjukdom och behandling kan exempelvis ha hindrat föräldrar från att uppleva den läkande och 

lindrande effekt som samtalen skulle kunna ha. Det kan också ha förhindrat erfarenheter av att 

kunna minnas barnets sjukdom och behandling utan att uppleva sig tappa kontrollen. 

Undvikandebeteendena visade sig också begränsa föräldrars liv, på så sätt att föräldrarna 

avstod från vissa miljöer, aktiviteter och sociala sammanhang. Dessutom kunde undvikanden 

vara riskfyllda, exempelvis då föräldrar avstod från sjukhusbesök. 

  

Samtidigt kan traumatiska stressreaktioner i vissa fall ses som funktionella. Återupplevanden 

kan vara tecken på att individen håller på att bearbeta och assimilera traumat (Kazak et al., 

2006). Vissa föräldrar i studien tycktes uppleva att deras återupplevanden fyllde en sådan 

funktion, och gav utrymme åt dem i syfte att bearbeta minnen. Andra verkade märka en 

negativ effekt av att inte släppa fram sina återupplevanden i form av tankar och känslor, 

vilken bestod i att de istället fick besvärliga kroppsliga reaktioner. I fall där det finns aktuella 

problem och risk för framtida problem kan återupplevanden ha en adaptiv funktion. Att ha 

starka minnen av en farofylld händelse och reagera starkt på påminnelser om händelsen kan 

skydda en individ när det finns risk för att liknande situationer inträffar igen. Det som liknar 

återupplevanden kan i dessa situationer beskrivas som reaktioner på ett reellt och 

överhängande hot (Hoffman, Diamond, & Lipsitz, 2011). Ett exempel på detta är när föräldrar 

reagerar starkt på möjliga symtom hos barnet, vilket kan göra att ett eventuellt återfall 

upptäcks. När det finns ett reellt hot kan också undvikanden vara funktionella och hjälpa 

individen att hantera problem (Hoffman et al., 2011; Kazak et al. 2006; Larsen et al., 2010). 

En del av de föräldrar i denna studie vars barn hade kvarstående problem uttryckte till 
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exempel att de medvetet undvek påfrestande stimuli. Undvikandet syftade till att minska 

stressnivån och skydda från utbrändhet. Bland annat använde somliga distraherande 

sysselsättning för att stundtals avlasta sig från tankar på barnets pågående problem. En del 

föräldrar uttryckte även att undvikande hjälpte dem att stödja barnet. Till exempel visade 

somliga inte negativa känslor inför barnet, av oro för att barnet skulle bli skrämt, nedstämt 

eller förlora motivation till återhämtning. En del beteenden som räknades till undvikanden i 

denna studie ses snarare som skyddsfaktorer i annan forskning. Till exempel kan positivt 

tänkande skydda mot stress i en svår situation (DuHamel et al., 2007). 

 

Med andra ord kan det vara problematiskt att klassificera återupplevanden och undvikanden i 

den här gruppen som patologiska. Även om föräldrarna uppger sig återuppleva och undvika, 

kan detta vara funktionella reaktioner på ett reellt hot. Därför måste den aktuella situationen 

och den reella risken för problem hos barnet vägas in vid bedömning av förälderns tillstånd.  

 

Problem med PTSS som förklaringsmodell 

Resultatet visar att en del föräldrar till stamcellstransplanterade har påtagliga stressymtom till 

följd av traumatiska händelser i samband med diagnos och SCT. Hos andra föräldrar verkar 

plågsamma kognitioner och responser snarare vara en krisreaktion på aktuella problem. 

Dessutom finns det hos vissa föräldrar en realistisk oro för framtiden. Hos vissa föräldrar 

tycks det röra sig om en blandning av reaktioner på tidigare traumatiska händelser, på aktuella 

problem och på förväntade problem. Användandet av PTSS som förklaringsmodell utgår ifrån 

att den traumatiska situationen är över, vilket alltså inte tycks vara fallet för alla föräldrar i 

denna studie. Tvärtom verkar en del föräldrar fortgående utsättas för potentiellt traumatiska 

händelser. Även tidigare forskning pekar på att PTSS inte ensamt förklarar stress hos föräldrar 

till allvarligt sjuka barn. Stressorer kan kvarstå och uppkomma efter behandlingens slut 

(Bruce, 2006; Lindahl Norberg, 2008), och förekomsten av skattade PTSS minskar när reella 

stressorer avtar (Jurbergs et al., 2009; Phipps et al., 2005). I de fall då traumat fortfarande 

pågår kan stressymtomen vara funktionella beteendeförändringar beroende på ett reellt hot, 

snarare än patologiska reaktioner (Hoffman et al., 2011). 

  

Utöver stressymtom framkommer andra plågsamma responser i resultatet. Reaktioner som 

tydde på skuld och nedstämdhet var till exempel förekommande. Dessa kan ha varit del av 

den traumatiska stressreaktionen, men kan också ha varit tecken på annan ångestproblematik 

eller depression. Det senare överensstämmer med tidigare forskning som visar att PTSD kan 

förekomma samtidigt med andra ångeststörningar och depression hos föräldrar till allvarligt 

sjuka barn (Lindahl Norberg & Boman, 2008; Manne et al., 2004). 

  

Överhuvudtaget är det inte självklart att diagnoskriterier är en bra utgångspunkt för forskning 

kring dessa föräldrar. Användandet av diagnoser skapar ett tänkande i termer av problem, 

snarare än i termer av möjliga och nödvändiga lösningar. Studier av patologiska reaktioner 

kan överskugga att de flesta familjer med ett allvarligt sjukt barn kan genomgå situationen 

utan kvarstående psykisk ohälsa (Kazak et al., 2007). Med tanke på den extrema påfrestning 

som barnets sjukdom och behandling innebär, kan föräldrarnas förhöjda stressnivå betraktas 

som en förväntad reaktion som inte nödvändigtvis bör patologiseras. Samtidigt kan även en 

förväntad ökning av stress orsaka tillräckligt mycket lidande och nedsättning av 

funktionsnivån för att en diagnos ska vara passande. Diagnoser underlättar för 

kommunikation och utförande av lämpliga interventioner. De kan också fungera 

normaliserande för den drabbade, och inge hopp om att tillståndet är behandlingsbart (Bruce, 

2006). 
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Interventioner 

De resultat som framkommer väcker tankar om vilka interventioner som skulle kunna hjälpa 

föräldrarna. Först och främst kan interventioner tillämpas för att förebygga traumatisk stress 

hos alla föräldrar till barn som genomgår SCT. Information som föräldrar får i förväg om 

potentiella traumatiska händelser och stressreaktioner kan tänkas ha en normaliserande 

funktion och minska traumatiska responser. Liknande resonemang förs av DuHamel et al. 

(2007), som anser att föräldrar ska informeras i förväg om medicinska procedurer och deras 

effekter. Samtidigt finns det en risk för att sådana förvarningar kan skapa emotionella 

problem snarare än att förebygga dem (Spiegel, 2005). Information om möjliga negativa 

effekter kan tänkas orsaka förväntansångest och ytterligare bidra till ökad stress hos föräldern. 

Efter genomgången SCT behövs fortsatt uppföljning av föräldrarnas psykiska hälsa. 

Woodgate (2006) uttrycker att vårdpersonal måste vidkännas att ärr efter sjukdomstiden och 

oro för återinsjuknande kvarstår hos många. Föräldrarna i denna studie rapporterade att 

kontakten med sjukhuset minskade abrupt efter behandlingen. En förälder påtalar att en första 

terapisession rutinmässigt borde bokas in vid barnets utskrivning. I Forinders och Lindahl 

Norbergs studie av föräldrar vars barn har haft hjärntumör (2010) framkommer liknande 

tankegångar. Föräldrarna i den studien var kritiska till att de inte automatiskt fick stöd i 

samband med barnets behandling, utan behövde söka den hjälpen på egen hand. 

  

Föräldrar i vår studie uttrycker att deras psykiska hälsa inte har uppmärksammats i tillräckligt 

stor utsträckning. Detta pekar på att rutiner behöver ändras för att de föräldrar som är i särskilt 

behov av stöd ska upptäckas. Screening av förälderns psykiska hälsa i samband med barnets 

återkontroller kan vara ett sätt att upptäcka föräldrar i behov av hjälp. Önskvärt vore 

screeninginstrument med mer utförliga listor över möjliga symtom som föräldrar kan uppleva 

efter SCT hos barnet. Sådana listor skulle kunna hjälpa föräldern att bli medveten om och 

sätta ord på sina upplevelser. Dock skulle listor inte fånga upp subjektiva beskrivningar och 

för forskningen okända symtomyttringar. Vid screening av traumatisk stress är det viktigt att 

ta hänsyn till förälderns aktuella situation. Vissa föräldrar i studien verkar främst besväras av 

PTSS, medan andra snarare verkar besväras av akuta stressymtom till följd av en pågående 

traumatisk situation. Även om SCT har genomförts flera år tidigare finns det alltså en 

möjlighet att föräldern lider av akut stress snarare än posttraumatisk stress, eller en 

kombination av båda. En del av förälderns symtom kan också vara responser på ett reellt hot 

om framtida problem. Därför är det viktigt att utreda vilka reella hot som finns och vilken 

funktion responserna fyller. Hoffman et al. (2011) föreslår att självskattningsformulär ska 

kompletteras med frågor om hur mycket av symtomen som uppskattas bero på aktuella och 

reella hot. Förutom screening för traumatisk stress kan det vara värdefullt att söka efter 

depression och annan ångestproblematik än PTSD hos föräldrarna.  

 

Om förälderns huvudsakliga problem beror på PTSD kan det tänkas att traditionell PTSD-

behandling är lämplig. Behandlingar av PTSD som har fått evidens är upprepad exponering, 

kognitiv beteendeterapi, EMDR (Eye Movement Densitization and Reprocessing) och vissa 

psykofarmaka (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2005). EMDR, långvarig 

exponering och avslappningsträning har också visat effekt vid behandling av skuldkänslor 

(Stapleton, Taylor, & Asmundson, 2006). Vissa interventioner har testats specifikt på 

föräldrar till allvarligt sjuka barn, och visat sig minska PTSS. Exempel på sådana är Guided 

Written Disclosure (Duncan et al., 2007) och The Surviving Cancer Competently Intervention 

Program (Kazak et al., 2004). 

  

I de fall då föräldern fortfarande befinner sig i en potentiellt traumatisk situation kan 

interventioner för akut stress antas ha effekt. Betydligt färre studier har gjorts för att utreda 
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effektiviteten i interventioner för akut stressyndrom, jämfört med de studier som har gjorts för 

PTSD. Traumafokuserad KBT med exponering är en möjligt effektiv behandling av akut 

stressyndrom (Ponniah & Hollon, 2009). Tidigare forskning ger förslag på interventioner som 

kan hjälpa föräldrar vars barn är under aktiv behandling. DuHamel et al. (2007) påtalar vikten 

av att hjälpa föräldrar vars barn genomgår SCT att hantera pågående negativa händelser. De 

föreslår avslappningsträning, hantering av tankefällor och färdighetsträning för att effektivt 

uttrycka känslor. För att minska förälderns stress på andra plan än barnets sjukdom och 

behandling skulle problemlösning kunna tillämpas. Det kunde hjälpa för att identifiera 

stressorer som kan påverkas och avhjälpas. Till exempel kan stress i och med hushållsbestyr, 

vård av andra barn och ekonomiska problem identifieras och avhjälpas. Interventioner kan 

sedan tillämpas för att öka förälderns acceptans inför de problem som inte går att lösa, och för 

att hjälpa föräldern att stå ut med dem. 

  

I en del fall tycks föräldern både lida av posttraumatiskt stress och stress på grund av aktuella 

problem. För dessa föräldrar kan behandling för PTSD tänkas ha effekt. Samtidigt kan det 

spekuleras i huruvida sådana interventioner kan öka stressnivån ytterligare. Till exempel 

skulle exponering kunna tänkas retraumatisera en förälder som redan befinner sig under stor 

stress. 

  

Vissa faktorer kan möjligen underlätta genomförande av terapeutisk behandling för föräldrar 

till stamcellstransplanterade barn. Det kan vara en fördel om terapeuten är insatt i vad SCT 

och olika sjukdomar innebär. Detta eftersom föräldrarnas psykiska ohälsa ofta beror på 

sjukdoms- och behandlingsspecifika faktorer. Korta interventioner kan tänkas vara passande i 

de fall då föräldern har en fortsatt stressfylld tillvaro. Samtidigt riskerar korta interventioner 

att röra upp negativa tillstånd som sedan inte blir omhändertagna (Spiegel, 2005). En 

möjlighet är att bedriva terapeutisk behandling via telefon, mail eller chatt. Detta skulle kunna 

göra att även föräldrar på mindre orter kan få tillgång till en insatt och kompetent terapeut. 

Dessutom skulle behandlingen också bli mindre tidskrävande, med tanke på att den kan 

utföras i hemmet. Intervjuerna i denna studie visade på att samtal över telefon och chatt kan 

ha en positiv funktion. Föräldrarna delade med sig av känslig information, vilket tyder på att 

de kände tillit, och uttryckte i flera fall att de hade uppskattat samtalet. 

 

Begränsningar i studien 

Inledningsvis kan representativiteten i urvalet diskuteras. Samtliga föräldrar i studien hade 

skattat över gränsvärdet för PTSD i PCL-C. Därmed gäller resultaten föräldrar med kliniska 

nivåer av PTSS enligt PCL-C. Åtta av de föräldrar som uppfyllde kriterier för PTSD enligt 

PCL-C tackade nej till intervju. Studien kan ha missat de föräldrar som egentligen har 

allvarligast undvikandesymtom, eftersom de kanske har tackat nej på grund av ovilja att tala 

om ämnet. Möjligt är också att föräldrar har avböjt till följd av pågående stress i anslutning till 

barnets sjukdom och behandling. Undersökningsdeltagare som inte har god förståelse av 

svenska har uteslutits. Detta minskar möjligheten att få resultat som är mindre beroende av 

kulturella skillnader. Undersökningsdeltagare vars barn har avlidit har också exkluderats. 

Eventuellt hade inkludering av dessa gett information om andra symtom och upplevelser. 

Samtidigt hade en så bred frågeställning blivit för komplex för en enda studie. 

  

Av olika anledningar har intervjuledarna ibland avstått från att ställa vissa frågor. Vid flera 

tillfällen har följdfrågor inte ställts, av respekt för att undersökningsdeltagaren antogs vilja 

undvika dem. Frågor har också medvetet lämnats i de fall då föräldern uttryckligen har önskat 

det. Därför är det möjligt att förekomsten av symtom är högre än vad som har framkommit. 

Intervjuledarna har också avstått från att be om skattningar i de fall då dessa har antagits 
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kunna avbryta föräldern i berättandet, och därigenom störa insamlingen av information om 

innehållet i symtom. Det faktum att somliga föräldrars barn hade pågående seneffekter eller 

återfall har också försvårat datainsamling och analys. I dessa fall har föräldrarna ibland haft 

större behov av att prata om barnets situation än om sina egna reaktioner, vilket 

intervjuledarna har valt att respektera. Därför har en del frågor om posttraumatiska 

stressymtom uteblivit.  

  

Frågor ställdes endast systematiskt kring de symtom som deltagarna skattat minst måttligt på i 

PCL-C. Intervjuledarna frågade inte heller systematiskt kring undvikande av kroppsliga 

reaktioner, eftersom detta inte tas upp i PCL-C. Detta kan ha gjort att vissa symtom har 

missats i intervjuerna. Vissa formuleringar som intervjuledarna använde kan ha vållat 

missförstånd, och kan därför ha bidragit till utebliven upptäckt av symtom hos föräldrarna. 

Exempelvis användes ordet undvikande, som möjligen tolkas som ett dysfunktionellt och 

ansvarslöst beteende. Detta kan ha medfört att vissa föräldrar inte återgav undvikanden som 

de ansåg vara nödvändiga, vilket också observerades under intervjuerna. Frågor om 

undvikande kan vara problematiska när allvarlig sjukdom, till exempel cancer, har gett 

upphov till PTSD. Detta för att det då ofta är omöjligt att undvika obehagliga situationer, trots 

att det finns en önskan därom (Kangas, Henry, & Bryant, 2002). Eftersom intervjuguiden 

baseras på PCL-C, kan samma formuleringar ha orsakat missförstånd i frågeformuläret. Detta 

kan ha orsakat bortfall av föräldrar som egentligen uppfyllde kriterier för intervju, men som 

inte syntes göra det i PCL-C.    

 

En del meningsbärande enheter har vållat tveksamhet vid kategorisering. I en del fall har 

undersökningsdeltagarnas uttalanden framstått som oklara vid analysen. Detta beror på att 

intervjuledarna i dessa fall har underlåtit att förtydliga diffusa beskrivningar, av misstag eller 

av hänsyn till föräldern. För att avstå från långsökta tolkningar har dessa beskrivningar inte 

kategoriserats i underkategorier och inte heller redovisats utförligt i resultatet. Detta kan ha 

medfört att nyanser i data har förlorats.  

  

Slutligen har riktad innehållsanalys som metod både för- och nackdelar. En begränsning som 

analysmetoden medför är att datainsamlingen kan färgas av den befintliga teori som används. 

Användandet av befintlig teori utgör en bias hos forskaren, som kan ge upphov till ledande 

frågor och göra att forskaren söker bevis för den existerande teorin i analysen (Hsieh & 

Shannon, 2005). Denna uppsats har PTSS som fokus, och information som överensstämmer 

med andra teorier kan därmed ha förbigåtts. Till exempel hade eventuellt mer information om 

andra psykiatriska tillstånd framkommit om intervjuguiden och analysen inte hade utgått ifrån 

PTSS. Även data som inte är direkt kopplade till barnets sjukdom och behandling kan ha 

missats, och likaså information om subkliniska besvär. Det kan verka motsägelsefullt att utgå 

från PTSS i datainsamling och analys, för att sedan visa på problem i att använda 

posttraumatisk stress som förklaringsmodell. Samtidigt kan detta ses som ett mål med riktad 

innehållsanalys, vars styrka ligger i att tydliggöra på vilka sätt befintlig teori kan stödjas och 

utvidgas (Hsieh & Shannon, 2005). Ursprungskategorierna kan ses som ett teoretiskt raster 

som prövas mot verkligheten. I denna studie har PTSS prövats som raster mot föräldrarnas 

berättelser. I och med detta har det gått att utforska i vilken mån berättelserna överensstämmer 

med PTSS, och vad i berättelserna som inte passar in.  

   

Vidare forskning 

Studien har gett information om traumatisk stress hos föräldrar till stamcellstransplanterade 

barn, men förståelsen behöver ökas ytterligare. Mer forskning behövs för att ta reda på vilka 

individer som är i riskzonen för PTSD eller akut stress. Till att börja med skulle forskningen 
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kunna utreda hur faktorer som finns innan den traumatiska händelsen påverkar risken för 

stress. Detta kan till exempel ske genom utredning av eventuella samband mellan 

personlighetsfaktorer eller tidigare erfarenheter och traumatisk stress. Mer undersökning 

behövs också av hur själva sjukdomen och behandlingen utgör en risk för traumatisk stress. 

Forskning skulle ytterligare kunna granska vad som egentligen är traumatiskt, och hur 

traumatisk stress kan förebyggas under sjukdomen och behandlingen. Också sambandet 

mellan graden av komplikationer i barnets behandling och risken för traumatisk stress hos 

föräldern skulle kunna utforskas vidare. Mer utredning av huruvida kvarstående stressorer 

efter SCT påverkar eller påverkas av traumatisk stress skulle fortsättningsvis behövas. Detta 

kan ge information om hur kontexten påverkar förälderns psykiska hälsa, och visa i vilken 

mån traumatiska reaktioner kan vara funktionella. 

  

Utifrån en ökad förståelse för dessa föräldrars upplevelser skulle anpassade screeningmetoder 

kunna utformas. Dessa skulle behöva utreda traumatiska händelser i det förflutna, likaväl som 

aktuella stressorer och framtida orosmoment. Vidare forskning krävs för att utforma lämpliga 

interventioner för denna grupp. Fler explorativa studier kan öka förståelsen av vilka 

stödinsatser som föräldrarna behöver. Fler randomiserade studier med uppföljning av resultat 

kan ge mer information om vilka interventioner som faktiskt fungerar. Med tanke på att denna 

studie visar att föräldrar kan ha en fortsatt stressfylld tillvaro, behöver forskningen fokusera 

på hur interventioner kan anpassas utifrån förälderns kontext. Behandling av dessa föräldrar 

kan behöva hantera både PTSD och akut stress, och det behöver utredas på vilket sätt detta 

kan genomföras. Det behöver också undersökas hur behandling av plågsamma kognitioner 

och dysfunktionella undvikanden kan ske när de beror på aktuella problem och reella hot. 

 

Vissa faktorer som endast har berörts kortfattat i denna studie förtjänar att utforskas vidare. 

Ett exempel är föräldrars tendens att undanhålla sina barn från aktiviteter. Detta är ett 

undvikande som syftar till att minska den egna oron, men som kanske förbises eftersom det 

inte är föräldern själv som får avstå från observerbara beteenden. Ett annat exempel är 

föräldrars oro kring syskonen. Denna oro kan tänkas bidra till förälderns stress, men riskerar 

att kringgås för att fokus ligger på förälderns oro för det sjuka barnet.   

  

De resultat som framkommer i denna studie rör föräldrar vars barn har genomgått SCT. Dock 

kan de eventuellt generaliseras till andra grupper, såsom föräldrar till cancersjuka barn eller i 

övrigt allvarligt sjuka barn. Detta eftersom procedurer i SCT, exempelvis cytostatika och 

strålning, också förekommer i annan behandling. Dessutom kan det tänkas att andra föräldrar 

vars barn har haft livshotande sjukdomar och utsatts för plågsam behandling uppvisar 

liknande erfarenheter och reaktioner. Resultaten i studien baseras på föräldrar som har 

uppfyller PTSD enligt PCL-C. Möjligt är dock att de också kan gälla för föräldrar som har 

subkliniska PTSS. Mer forskning behövs för att ta reda på i vilken utsträckning generalisering 

är möjlig. 

  

Slutsats 

I denna studie har föräldrar som uppfyller PTSD enligt PCL-C och vars barn har genomgått 

SCT tillfrågats om rapporterade återupplevanden och undvikanden. Som resultat har de 

berättat om traumatiska händelser relaterade till barnets sjukdom och behandling, samt om 

sina reaktioner på dessa. Utforskandet av innehållet i föräldrarnas rapporterade 

återupplevanden och undvikanden har visat att traumatiska händelser kan uppstå i samband 

med sjukdom, diagnosbesked och SCT, men också långt efteråt. Föräldrarna i studien 

uppvisar posttraumatiska stressymtom, men påverkas också av aktuella stressorer och 

realistisk oro för framtiden. Mycket forskning fokuserar på PTSS och PTSD för att skapa 
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förståelse kring de besvär som föräldrar upplever efter allvarlig sjukdom hos barnet (Jurbergs 

et al., 2009). Denna studie visar att PTSS inte räcker för att ensamt förklara de besvär som 

föräldrarna upplever. Även i de fall då föräldern rapporterar PTSS kan aktuella problem och 

realistisk oro orsaka en stor del av deras besvär. Det är därför viktigt att väga in kontexten vid 

utredning och behandling av föräldrarnas problem. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

1: Du har uppgett att du har en del återkommande, plågsamma minnen/tankar/bilder 

som relaterar till ditt barns sjukdom och behandling. Kan du beskriva det/berätta mer 

om det?  

○ Är det både minnen, tankar och bilder, eller är det bara något av dem?  

○ Är det flera olika, eller är det bara ett specifikt minne/tanke/bild?  

○ Vad händer med dig när du minns/tänker/ser det här? Vad gör du? 

○ Upplever du det ibland som om detta minne/tanke/bild dyker upp automatiskt 

och att du inte kan bli av med det? 

○ Vilket minne eller vilken tanke eller bild är mest påfrestande? På en skala från 

0-5 där 0 är “inte påfrestande alls” och 5 är “extremt påfrestande”, hur 

påfrestande är minnet/tanken/bilden när det dyker upp? 

○ Hur ofta dyker detta minne/tanke/bild upp ungefär? (minst 1 ggn varje dag, 

minst 1 ggn varje vecka, minst 1 ggn varje månad eller mer sällan) 

○ När inträffade händelsen som du minns/tänker på/ser framför dig? 

 

2: Du har uppgett att du har återkommande plågsamma drömmar som relaterar till ditt 

barns sjukdom och behandling. Kan du beskriva det/berätta mer om det? 

○ Är det flera olika drömmar, eller är det en specifik?  

○ Vad händer med dig när du drömmer det här? Vad gör du? 

○ Vilken dröm är mest påfrestande? På en skala från 0-5 där 0 är “inte 

påfrestande alls” och 5 är “extremt påfrestande”, hur påfrestande är denna 

dröm när du har den? 

○ Hur ofta har du denna/dessa dröm/mar?  

 

3: Du har uppgett att du plötsligt har känt det som om en tidigare inträffad händelse 

som relaterar till ditt barns sjukdom och behandling har inträffat på nytt. Kan du 

beskriva det/berätta mer om det? 

○ Vad var det för tidigare händelse? 

○ Beskriv din upplevelse av att den inträffade på nytt. Vad hände med dig då? 

Vad gjorde du då? 

○ Vilken av gångerna var mest påfrestande? På en skala från 0-5 där 0 är “inte 

påfrestande alls” och 5 är “extremt påfrestande”, hur påfrestande var denna 

upplevelse när den inträffade? 

○ Hur ofta har du denna/dessa återupplevandekänsla/ or?  

 

4: Du har uppgett att du har känt dig mycket upprörd när något har påmint dig om en 

tidigare händelse som relaterar till ditt barns sjukdom och behandling. Kan du beskriva 

det/berätta mer om det? 

○ På vilket sätt blev du upprörd?  

○ Vad blev du påmind om? 

○ Vad gjorde du när du blev upprörd? 

○ Vilken av dessa gånger var mest påfrestande? På en skala från 0-5 där 0 är 

“inte påfrestande alls” och 5 är “extremt påfrestande”, hur påfrestande var det 

när denna händelse påpekades och du blev upprörd? 

○ Hur ofta har du känt dig upprörd vid påminnelse? 
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5: Du har uppgett att du har känt kroppsliga reaktioner när du har påmints om en 

tidigare händelse som relaterar till ditt barns sjukdom och behandling. Kan du beskriva 

det/berätta mer om det? 

○ Vilka reaktioner har du haft? 

○ Vad blev du påmind om? 

○ Vad gjorde du när du fick kroppsliga reaktioner? 

○ På en skala från 0-5 där 0 är “inte påfrestande alls” och 5 är “extremt 

påfrestande”, hur påfrestande är dessa reaktioner när de uppstår? 

○ Hur ofta känner du dessa kroppsliga reaktioner när du påminns om en händelse 

som relaterar till ditt barns sjukdom och behandling? 

 

6: Du har uppgett att du har undvikit tankar/känslor/samtal om en tidigare händelse 

som relaterar till ditt barns sjukdom och behandling. Kan du beskriva det/berätta mer 

om det? 

○ Vad har du undvikit (tankar, känslor eller samtal)? 

○ Vad var det för händelse/r? 

○ På vilka sätt har du undvikit detta? 

○ På en skala från 0-5 där 0 är “aldrig” och 5 är “varje gång”, hur ofta har du 

undvikit dessa tankar/känslor/tankar när de har uppstått? 

○ Undviker du alltid detta? 

 

7: Du har uppgett att du har undvikit aktiviteter eller situationer som har påmint dig 

om ditt barns sjukdom och behandling. Kan du beskriva det/berätta mer om det? 

○ Vilka aktiviteter eller/och situationer? 

○ På vilka sätt har du undvikit dem? 

○ På en skala från 0-5, där 0 är “aldrig” och 5 är “varje gång”, hur ofta har du 

undvikit denna aktivitet/situation när den har uppstått? 

○ Undviker du alltid detta? 

 

8: Du har uppgett att du har haft svårt att minnas en eller flera delar av en tidigare 

händelse som relaterar till ditt barns sjukdom och behandling. Kan du beskriva 

det/berätta mer om det? 

○ Är det en specifik händelse, eller flera?  

○ Vad är det för händelse/r? 

○ Vad är det som du upplever dig ha svårt att minnas? 
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Bilaga 2: PCL-C (PTSD Check List-Civilian Version) 
 
Nedan följer beskrivningar av ett antal problem och besvär som människor ibland upplever efter en svår 

händelse. Var snäll och läs var och en av beskrivningarna noga och markera därefter den siffra till höger 

som bäst beskriver hur mycket Du besvärats av olika problem och besvär under den senaste månaden. 

 

 
 Inte alls Lite 

Mått-

ligt 

En hel 

del 

Extremt 

mycket 

1. Återkommande, plågsamma minnen, tankar eller bilder av 

någon tidigare, svår händelse i relation till Ditt barns sjukdom 

och behandling. 

1 2 3 4 5 

2. Återkommande, plågsamma drömmar om någon tidigare, svår 

händelse i relation till Ditt barns sjukdom och behandling. 
1 2 3 4 5 

3. Plötsligt betett Dig eller känt som om någon tidigare, svår 

händelse i relation till Ditt barns sjukdom och behandling 

inträffade på nytt (som om Du var med om händelsen igen). 

1 2 3 4 5 

4. Känt Dig mycket upprörd när något påmint Dig om någon 

tidigare, svår händelse i relation till Ditt barns sjukdom och 

behandling. 

1 2 3 4 5 

5. Känt kroppsliga reaktioner (t ex hjärtklappning, svårighet att 

andas, svettning) när något påmint Dig om någon tidigare, 

svår händelse i relation till Ditt barns sjukdom och 

behandling. 

1 2 3 4 5 

6. Undvikit tankar, känslor eller samtal om någon tidigare, svår 

händelse i relation till Ditt barns sjukdom och behandling.  
1 2 3 4 5 

7. Undvikit aktiviteter eller situationer p g a att de påmint Dig 

om en tidigare, svår händelse i relation till Ditt barns sjukdom 

och behandling. 

1 2 3 4 5 

8. Haft svårt att minnas en eller flera viktiga delar av en tidigare, 

svår händelse i relation till Ditt barns sjukdom och 

behandling. 

1 2 3 4 5 

9. 
Förlorat intresset för aktiviteter som Du tidigare uppskattade. 1 2 3 4 5 

10. Känt Dig reserverad inför eller avstängd från andra 

människor. 
1 2 3 4 5 

11. Känt Dig ”känslomässigt domnad” eller oförmögen att känna 

varma känslor inför Dina närmaste. 
1 2 3 4 5 

12. Känt som om Dina framtidsmöjligheter är begränsade på 

något vis. 
1 2 3 4 5 

13. 
Haft svårt att somna eller sovit oroligt. 1 2 3 4 5 

14. 
Känt Dig lättirriterad eller haft vredesutbrott. 1 2 3 4 5 

15. 
Haft koncentrationssvårigheter. 1 2 3 4 5 

16. 
Känt Dig spänd eller som på Din vakt. 1 2 3 4 5 

17. 
Känt Dig skärrad eller lättskrämd. 1 2 3 4 5 

    

 


