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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige insjuknar ungefär ett barn om dagen i någon form av cancer. Cancer 

beror på att ett fel uppstår i en cell och den sjuka förändrade cellen växer och delar sig 

ohämmat, vilket bildar en tumör. Föräldrar och syskon påverkas fysiskt och psykiskt när 

ett barn i familjen blir allvarligt sjukt. Sjuksköterskan har ansvar för vårdandet av patienten 

och de närstående samt bör se dem som en helhet i omvårdnaden. 

 Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars och syskons erfarenheter och upplevelser av att ha 

ett barn i familjen med diagnosen cancer. Vidare var syftet att beskriva de valda artiklarnas 

datainsamlingsmetod.  

Metod: En litteraturstudie med beskrivande design bestående av 14 vetenskapliga artiklar.    

Huvudresultat: I resultatet beskrivs det att hela familjen påverkades känslomässigt, 

fysiskt och psykiskt när ett barn i familjen har diagnosen cancer. I längden började 

föräldrarna omvärdera vad som var viktigt i deras liv och kände hopp inför framtiden. 

Syskonen beskrev situationen som att förlora sin familj och kände ett behov av att få stöd. I 

längden kom dock hela familjen närmare varandra.  

 

Slutsats: Hela familjen påverkades psykiskt och fysiskt när ett barn i familjen har 

diagnosen cancer. För att ge stöd till föräldrarna kan sjuksköterskan låta de vara delaktiga i 

vården och reflektera över känslor samt finnas som ett fysiskt och psykiskt stöd. För 

syskonen kan sjuksköterskan ge stöd genom att skapa en rutin för att göra dem delaktiga, 

ge möjlighet att uttrycka känslor samt skapa en trygghet.  

 

Nyckelord: Cancer, erfarenheter, föräldrar, syskon, upplevelser. 

  



 

     

Abstract 

Background: About one child a day in Sweden get diagnosed with cancer. Cancer is an 

illness that’s affecting the cells, the cells that are affected is growing too fast and splits 

uncontrollably to form a tumor. When a child is seriously ill both parents and siblings was 

affected mentally and physically. The nurse has the responsibility for the treatment of the 

patient and the patients family, and should see them as an entirety. 

 

Aim: The aim of this study was to describe the experiences of the parents and siblings 

when a child in the family has cancer. Also the aim was to explain the research methods in 

the articles chosen for this study.  

 

Method: The method was a literature research describing 14 scientific articles.    

 

Main Results: In the result it is explained how the family is emotionally, physically and 

mentally influenced when a child in the family is diagnosed with cancer. By the course of 

time the parents started to revaluate the –most important things in their lives and felt more 

hope for the future. The siblings described the situation as to lose their family and felt the 

need for support. But eventually the family felt closer to each other.  

 

Conclusion: When a child is diagnosed with cancer the whole family gets influenced by it 

both physically and mentally. To support the parents the nurse could let them be a part of 

the treatment, let them think over the feelings that may develop and to be there both 

mentally and physically. The nurse can also be supportive for the siblings of the cancer 

diagnosed child by creating a routine to help them participate in the treatment and make an 

environment that feels safe so they can express their feelings.  

 

Keywords: Cancer, experiences, parents, siblings. 
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1. Introduktion 

1.1 Diagnos, symtom och behandling vid barncancer 

I Sverige insjuknar ungefär ett barn om dagen i någon form av cancer. Cancer beror på att 

ett fel uppstår i en cell och den programmerade celldöden fungerar inte som i en frisk cell. 

Den sjuka förändrade cellen växer och delar sig ohämmat, vilket bildar en klump av 

cancerceller och detta kallas tumör (Björk 2013). Barncancer delas ofta in i tre olika 

grupper: de är leukemier, hjärntumörer och andra solida tumörer. Leukemi är den 

vanligaste cancerformen hos barn och den drabbar cirka en tredjedel av fallen. Beroende på 

typ av cancer kan symptomen hos barn variera. Symptom kan till exempel vara huvudvärk, 

illamående, kräkningar, förstorade och oömma lymfkörtlar, smärta, trötthet, viktnedgång 

och feber. För att ställa diagnosen cancer hos barn görs en malignitetsutredning, vilket 

innehåller olika röntgen, biopsier, punktioner, blod- och urinanalyser samt 

ultraljudsundersökningar. Behandling av barncancer varierar beroende på diagnos. Kirurgi, 

cytostatika, strålning samt hematologisk stamcellstransplantation är olika alternativ. 

Behandlingstiden kan variera från några månader upp till två och ett halvt år. Ökad 

infektionskänslighet, blödningsbenägenhet, nedsatt aptit samt håravfall är några av 

biverkningarna från behandlingen (Björk 2009). 

 

1.2 Den drabbade familjen 

Författarna till föreliggande litteraturstudie använder sig av begreppen familj, föräldrar, 

barn och syskon. Familj definieras som en enhet som är grundad utifrån ett äktenskap eller 

blodsförvantskap mellan familjemedlemmar. Familj i dagens samhälle kan dock se olika 

ut, och det är omöjligt att förvänta sig att termerna familj och familjeliv definieras som en 

och samma samlevnadsform eller livsstil (Benzein, Hagberg & Saveman 2013).  

 Oavsett hur en familj ser ut påverkar individerna och relationerna inom 

familjen varandra. Ett barns hälsosituation påverkas av familjens situation, samtidigt som 

föräldrar och syskon påverkas av barnets situation (Broberg 2009). Därför drabbas hela 

familjen om ett barn blir allvarligt sjukt (Long, Marsland, Wright & Hinds 2015). Föräldrar 

till ett allvarligt sjukt barn kan påverkas både fysiskt, psykiskt och socialt enligt Taleghani, 

Fathizadeh & Naseri (2012). Om barnet var under behandling för sin sjukdom upplevde 

föräldrarna en rädsla för det okända samt en osäkerhet om framtiden (Benedetti, Garanhani 

& Sales 2014). Även syskon till allvarligt sjuka barn kan beröras av situationen (Sloper 

2000). Föräldrar riktar ofta all sin uppmärksamhet till det sjuka barnet, vilket kan leda till 

att syskonet får känslor av att bli bortglömd. Det är därför viktigt att ta hänsyn och 
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involvera hela familjen när ett barn blir allvarligt sjukt, och dess behandling och insatser 

ska planeras (Broberg 2009). 

 

1.3 Sjuksköterskans ansvarsområde  

I en studie framkom det att sjuksköterskors erfarenheter av att vårda sjuka barn upplevdes 

som både glädje och sorg. För att skapa en känsla av trygghet för barnen anser 

sjuksköterskorna att de behöver ha lagarbete tillsammans med barnet samt övriga familjen 

(Gårdling, Edwinson, Månsson, Törnqvist & Hallström 2015). Inom omvårdnad har 

bemötande alltid en stor och viktig roll, och det är av stor vikt att sjuksköterskan har 

kunskap om barn och ungas olika förutsättningar under ett barns olika utvecklingsfaser. 

Samtidigt som att ha kunskap om denna barnkompetens är det viktigt att tänka på att alla 

barn är unika med olika förutsättningar (Forsner 2009). Sjuksköterskan har ansvar för 

vårdandet av patienten och de närstående, samt se till att deras behov av undervisning och 

information tillgodoses på ett anpassat sätt. Sjuksköterskan bör se patienten och övriga 

familjemedlemmar som en helhet i omvårdnaden. Familjens grad av involvering bestäms 

av sjuksköterskan och det är hon som ska göra hela familjen delaktig, vilket kallas för 

familjecentrerad omvårdnad. Det innebär att sjuksköterskan ger stöd och vägledning för 

patienten samt närstående (Benzein, Hagberg & Saveman 2013). I en annan studie hade 

sjuksköterskor begreppet omsorg gemensamt. Bland annat beskrevs värdighet, närvaro, 

empati, helhetssyn samt omsorg som grund till vården av patienten (Wilkin & Slevin 

2004). Sjuksköterskans ansvarsområde är också att medverka i utvecklingen av en god 

sjukhusmiljö samt värna om estetiska aspekter i den miljön (Edvardsson & Wijk 2013).    

Sjukhusmiljön är ofta klinisk och opersonlig vilket på barnavdelningar kan anpassas för att 

skapa en mer hemlik miljö genom att ändra färgsättning och utformning, vilket gör mycket 

för att ändra intrycket av en opersonlig sjukhusmiljö (Ygge 2009). För att skapa en positiv 

upplevelse av att vistas på sjukhus krävs det även att miljön är anpassad till barnets ålder 

och utvecklingsnivå. Sjukhusmiljön bör vara anpassad så att barnen kan upprätthålla det 

sociala livet med familj och vänner, vilket lekterapin är en stor del av (Lambert, Coad, 

Hicks & Glacken 2012). 
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1.4 Teoretisk referensram 

Katie Eriksson är en av nordens första omvårdnadsteoretiker och forskare i vårdvetenskap. 

Hon baserar sin omvårdnadsteori på människan, vars förhållande till andra människor 

(anhöriga, vänner och professionella vårdgivare) samt Gud. Att eliminera eller minska 

lidandet som både kan vara fysiskt, psykiskt och emotionellt är sjuksköterskans uppgift. 

Enligt Eriksson baseras vården på de kristna begreppen tro, hopp och kärlek som utgör ett 

mått på inre frid och som en förutsättning för hälsa. Eriksson hävdar att vårdande innebär 

att dela och att vara delaktig, närstående bör göras delaktiga i vården för att kunna överta 

den vårdande funktionen (Eriksson 2015). 

 

1.5 Problemformulering 

När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen. Tidigare forskning visar att 

föräldrar till svårt sjuka barn kan påverkas både psykiskt och socialt samt att även syskon 

till svårt sjuka barn berörs. Forskningen som finns om föräldrars och syskons erfarenheter 

och upplevelser beskrivs inte tillräckligt för att skapa kunskap och förståelse hos 

sjuksköterskan. En ökad förståelse för hur föräldrars och syskons erfarenheter och 

upplevelser är av att ha ett barn med diagnosen cancer i familjen, är betydelsefull för 

sjuksköterskan att vara medveten om. Föreliggande litteraturstudie kan bidra till att 

sjuksköterskan får ökad kunskap och erfarenhet till att ge stöd och vägledning för hela 

familjen under vårdprocessen och inte bara till det sjuka barnet.  

 

1.6 Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars och syskons erfarenheter och upplevelser av att ha ett barn 

i familjen med diagnosen cancer. Vidare var syftet att beskriva de valda artiklarnas 

datainsamlingsmetod.  

 

1.7 Frågeställningar 

 Vilka erfarenheter och upplevelser har föräldrar av att ha ett barn i familjen med 

diagnosen cancer?  

 Vilka erfarenheter och upplevelser har syskon av att ha ett barn i familjen med 

diagnosen cancer? 

 Hur beskrivs datainsamlingsmetoden i de valda artiklarna?  
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2. Metod 

2.1 Design 

En litteraturstudie med beskrivande design. Litteraturstudie innebär en sammanställning av 

tidigare forskning inom ett ämne, ett forskningsproblem sätts i ett sammanhang (Polit & 

Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

Databaserna Cinahl och Medline via PubMed har använts för att söka artiklar. Detta är 

övergripande och relevanta databaser vid omvårdnadsforskning enligt Polit och Beck 

(2012). 

 

2.3 Sökstrategier och sökord 

Sökning av artiklar har gjorts utifrån sökord som är relevanta för att svara på föreliggande 

litteraturstudies syfte. I Cinahl användes sökorden cancer, child, parents experience, life 

och siblings experience. I Medline via PubMed användes sökorden neoplasms (MeSH), 

siblings (MeSH) och experience. Utfall av databassökningarna presenteras i tabell (se 

Tabell 1) där databassökningar, begränsningar, sökdatum, söktermer, antal träffar och 

valda artiklar beskrivs. Sökningarna startades brett för att sedan smalnas av med den 

booleanska söktemen AND, som enligt Polit och Beck (2012) används för att begränsa 

sökningarna.  

  

2.4 Urvalskriterier och urvalsprocess 

 I både Cinahl och Medline via PubMed är sökningarna begränsad till; child 0-18 years och 

att artiklarna inte ska vara äldre än från 2006. Inklusionskriterier används enligt Polit och 

Beck (2012) för att deltagarna ska uppnå behörighetskrav för att få vara med i en studie 

och exklusionskriterier används för att utesluta deltagare ur studier. I föreliggande 

litteraturstudie är inklusionskriterierna att artiklarna ska svara på föreliggande 

litteraturstudiens syfte, empiriska vetenskapliga artiklar och vara skrivna på engelska. 

Exklusionskriterierna är barn och syskon över 18 år och föräldrars upplevelser av syskons 

erfarenheter och upplevelser av att ha ett barn i familjen med diagnosen cancer.  

I urvalsprocessen (se Figur 1: Flödesschema urvalsprocess) lästes 222 titlar 

och då exkluderades 194 artiklar på grund av att titlarna inte svarade på föreliggande 

litteraturstudiens syfte. Därefter lästes 28 abstract och de som inte svarade på föreliggande 



 

5 

 

Figur 1. Flödesschema urvalsprocess  

litteraturstudiens syfte exkluderades, vilket var 15. Vidare har föreliggande litteraturstudies 

författare valt 14 artiklar till föreliggande litteraturstudiens resultat.  

 

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal träffar Valda 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Medline via 

PubMed 

Child: birth - 18 

years, 11år  

2017-02-01 

Neoplasms 

(MeSH)AND 

Siblings (MeSH) 

AND experience 

 

46  

 

5  

Cinahl Linked full text, 

peer rewied, all 

child. 11år  

2017-02-01 

Cancer AND 

child AND 

parents 

experience, life 

 

98  

 

8  

Cinahl Linked full text, 

peer rewied, all 

child. 11 år 

 2017-02-01 

Siblings 

experience AND 

cancer 

 

78   

 

1  

    Totalt: 14  

Databaserna Medline via 

PubMed och Cinahl. Antal 

lästa titlar: 222 

 

Exkluderade artiklar pågrund 

av att titlarna inte svarade på 

föreliggande litteraturstudies 

syfte: 194  

 

Antal lästa abstract: 28 

 
Artiklar som inte svarade på 

föreliggande litteraturstudies 

syfte exkluderades: 15  

Antal lästa artiklar: 14  

 

Inkluderade artiklar till 

föreliggande litteraturstudie: 

14 

 

Tabell 1. Utfall av databassökning 
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2.5 Dataanalys 

Datainsamlingen genererade 13 artiklar med kvalitativ ansats och en artikel med 

kvantitativ ansats. Dataanalysen har utförts enskilt och sedan har innehållet av artiklarna 

utifrån föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar diskuterats tillsammans av 

föreliggande litteraturstudies författare. De utvalda artiklarna har bearbetats, strukturerats 

och sammanställts för att ta fram och skapa olika teman och subteman. Detta är ett 

tillvägagångssätt för att upptäcka återkommande variabler, mönster samt eventuella 

skillnader enligt Polit och Beck (2012). Genom att använda färgkodning underlättades 

bearbetningen av artiklarnas resultat, vilket Polit och Beck (2012) anser är en väsentlig 

metod. För att skapa en struktur i föreliggande litteraturstudie skapades tabeller (Tabell 1. 

Utfall av databassökning, se löpande text. Tabell 2. se bilaga 1. Tabell 3. se bilaga 2), 

figurer (Figur 1. Flödesschema urvalsprocess, se löpande text. Figur 2. Frågeställningar 

och teman, se löpande text) samt i löpande text. Vidare har föreliggande litteraturstudies 

författare tittat på hur datainsamlingsmetoden beskrevs i de inkluderade artiklarna vilket 

presenteras i en figur (Figur 2. Frågeställningar och teman, se löpande text), tabell (Tabell 

2. se bilaga 1) samt i löpande text.  

  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

För att föreliggande litteraturstudie ska vara trovärdig har författarna haft ett objektivt 

förhållningssätt till materialet, egna åsikter och värderingar har inte att speglats in i 

resultatet. Alla resultat har presenterats på ett opartiskt och sakligt sätt och enligt lag får 

inte plagiering eller falsifiering förekomma (Olsson & Sörensen 2011; Polit & Beck 2012). 

 

3. Resultat 

Resultatet baseras på 14 vetenskapliga artiklar som presenteras utifrån föreliggande 

litteraturstudies syfte, som var att beskriva föräldrars och syskons erfarenheter och 

upplevelser av att ha ett barn i familjen med diagnosen cancer. Frågeställningar och teman 

presenteras i figur (Figur 2. Frågeställningar och teman) samt beskrivs i löpande text med 

rubriker och underrubriker. En sammanfattning av de inkluderade artiklarna presenteras i 

tabeller (Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklars författare, titel, design och ev. ansats, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. se Bilaga 1 och Tabell 3. 

Översikt av inkluderade artiklars författare, syfte och resultat, se Bilaga 2). Den 

metodologiska aspekten i föreliggande litteraturstudies syfte presenteras i figur (Figur 2. 

Frågeställning och tema), tabell (Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklars författare, titel, 
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design och ev. ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. se 

Bilaga 1) och i löpande text.  

 

 

Figur. 2 Frågeställningar och teman.  

 

3.1 Föräldrars erfarenheter och upplevelser av att ha ett barn i familjen med 

diagnosen cancer 

När ett barn får diagnosen cancer var det vanligt att föräldrarna till barnet blev chockade, 

för att sedan acceptera situationen de var i. När ett barn är sjukt påverkades ofta familjens 

rutiner och vardag, likaså kunde förändringar i familjen uppstå. Föräldrarna upplevde att 

friska syskon ofta hamnade i skymundan, men i längden kom hela familjen närmare 

varandra. Föräldrarnas mående påverkades socialt och psykiskt av att ha ett allvarligt sjukt 

barn, vissa av dem kunde dock finna stöd i sin tro och religion. Trots den jobbiga 

situationen kände föräldrarna hopp inför framtiden och deras högsta önskan var att barnet 

skulle bli friskt.  

 

3.1.1 Chock och acceptans hos föräldrarna  

Föräldrar till barn med cancer beskrev de första reaktionerna efter att barnet fått sin 

diagnos som chock, förlust av kontroll, förnekelse, rädsla, oro och ångest (Bally, 
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Holtslander, Duggleby, Wright, Thomas, Spurr & Mpofu 2014; Schweitzer, Griffiths & 

Yates 2012; Wong & Chan 2004, 2006). De berättade även att de såg sitt barns sjukdom 

som ett öde som inte kunde ändras (Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012; Wong & Chan 

2004, 2006). En känsla av att föräldrarollen fråntagits infann sig hos föräldrarna (Bally et. 

al. 2014). De första känslorna vid diagnosen övergick enligt föräldrarnas erfarenheter 

snabbt till att de accepterade verkligheten, att barnet var sjukt. Det var bevisat att barnet 

hade cancer, vilket föräldrarna inte kunde påverka. Föräldrarna beskrev att efter diagnosen 

satts ansåg de att det var deras ansvar att ta hand om och stödja barnet genom sjukdomen 

och behandlingen (Schweitzer, Griffiths & Yates, 2012; Taleghani, Fathizadeh & Naseri, 

2012; Wong & Chan 2004, 2006).  

 

3.1.2 Tro och religion 

Några av föräldrarna som hade ett barn med obotlig cancer beskrev att de kände en 

frustration då de hade förlorat hoppet för vetenskapen. Det enda som kunde rädda deras 

barn var ett gudomligt mirakel, hoppet riktades då istället mot Gud. Den medicinska 

vetenskapen kunde inte bota deras barn, men hoppet fanns fortfarande kvar om att Gud 

kunde göra barnet fri från cancern. Att tro på Gud var den viktigaste källan till att 

föräldrarna skulle vilja och orka fortsätta med sitt barns behandling (Taleghani, Fathizadeh 

& Naseri 2012). Schweitzer, Griffiths och Yates (2012) beskrev att de familjer som hade 

en stark tro på Gud sedan innan barnets diagnos hade ett mycket starkt stöd genom tron 

under sjukdomstiden. För vissa familjer upplevdes tron och religionen som ett effektivare 

stöd än stödet från sjukvården.  

 

3.1.3 Föräldrars mående 

Föräldrar beskrev sina erfarenheter som att barnets sjukdom i längden var både fysiskt och 

psykiskt påfrestande (Bally et. al. 2014; Granek, Rosenberg-Yunger, Dix, Klaassen, Sung, 

Cairney & Klassen 2014; Lindahl, Norberg & Steneby 2009).  

Det var inte förrän efter behandlingsperioden som föräldrarna stannade upp och 

hade tid för sin egna psykologiska reflektion och därefter kunde känna efter hur de mådde 

(Björk, Nordström, Wiebe & Hallström 2011; Lindahl, Norberg & Steneby 2009). De 

kände då ett behov av att fokusera på sig själva (Björk et. al. 2011). Att få känslomässigt 

stöd från familjemedlemmar, vårdpersonal och andra föräldrar i samma situation 

betraktades som mycket viktigt av föräldrarna, för att klara av situationen (Wong & Chan 

2004, 2006). 
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En känsla hos föräldrarna som ständigt fanns var oro och rädsla för återfall hos 

barnet. Samtidigt som de ofta kände en stor sorg, så kände de även tacksamhet då deras 

barn överlevt. Även sorg över förlorade förmågor och framtida möjligheter hos barnet var 

vanliga känslor (Björk et. al. 2011; Lindahl, Norberg & Steneby 2009). Extra påtagligt var 

detta om barnet blev sjukt, fick en infektion eller ändrade sitt beteende (Björk et. al. 2011).  

Många föräldrar beskrev störningar i samband med sömn, kost och motionsvanor, 

och rapporterade ångest och depression under deras barns behandling (Granek et. al. 2014). 

Flera av föräldrarnas utmattning ledde till att de inte orkade arbeta eller att de gick ner i tid 

för att hinna återhämta sig (Lindahl, Norberg & Steneby 2009).  

 

3.1.4 Rutiner och vardag 

Problem som drabbade föräldrarna och de andra familjemedlemmarna till barn med cancer 

var att rutiner, vardagslivet, måltider och fritidsaktiviteter förändrades (Lindahl, Norberg & 

Steneby 2009; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012). Ofta var det mamman som tog hand 

om och bodde på sjukhuset med det sjuka barnet och pappan arbetade och tog hand om 

hemmet, vilket ledde till att det var svårt att leva samma liv som innan (Taleghani, 

Fathizadeh & Naseri 2012).  

 

3.1.5 Förändringar i familjen 

Föräldrarnas erfarenheter av att ha ett cancersjukt barn i familjen är att hela familjen kom 

närmare varandra, och då kom föräldrarna extra nära det sjuka barnet. Under 

cancerbehandlingen var barnet ofta mer beroende av föräldrarna än innan samt spenderade 

mer tid i hemmet då barnet ofta mådde för dåligt för att till exempel vistas i skolan. 

Föräldrarna rapporterade även att deras erfarenheter hade lett till en större önskan om att 

vara tillsammans med familjen samt att de hade lärt sig att uppskatta familjen mer än innan 

(Lindahl, Norberg & Steneby 2009).  

Föräldrarna beskrev även sina erfarenheter som att synen på livet förändrades i 

samband med deras barns cancer. Vad som är viktigt och inte viktigt blev tydligt och 

prioriteringar om hur de vill leva sina liv, både individuellt och som familj omvärderades 

(Björk et. al. 2011; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012). 

 

3.1.6 Föräldrars tankar om det friska syskonet 

Föräldrarna beskrev att friska syskon ofta hamnade i skymundan under 

behandlingsperioden av det sjuka barnet. De beskrev att syskonen ofta visade känslor som 
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avundsjuka, svartsjuka och att de tyckte det var orättvist att de fick mindre uppmärksamhet 

från sina föräldrar än det sjuka syskonet (Lindahl, Norberg & Steneby 2009). I en annan 

undersökning beskrev föräldrarna att syskonen trots de negativa känslorna kände glädje när 

behandlingsperioden var slut. När behandlingen var slut upplevde föräldrarna att det friska 

syskonet kände att de återigen fick mer uppmärksamhet från sina föräldrar (Björk et. al. 

2011).  

 

3.1.7 Hopp om framtiden 

Synen på framtiden hos föräldrar till barn med cancer rapporterades både som positiva och 

negativa. De positiva känslorna innebar glädjen av att barnet överlevt medan de negativa 

känslorna kunde vara komplikationer av sjukdomen eller behandlingar, till exempel någon 

funktionsnedsättning. En stor oro för barnets framtid fanns även hos föräldrarna, vilket 

kunde vara hur barnet ska klara sig socialt, att barnet skulle bli ensamt och isolera sig samt 

att barnets självkänsla och självförtroende skulle bli nedsatt. Den största oron föräldrarna 

hade inför framtiden var dock medvetenheten om potentiella bakslag och återfall för 

cancern (Lindahl, Norberg & Steneby 2009).  

Trots den jobbiga tiden som familjerna gått igenom såg föräldrarna positivt på 

framtiden. Familjerna planerade fortfarande aktivt framtiden, dock var planeringen då 

preliminär och kortsiktig istället för långsiktig. De hade hopp inför framtiden och deras 

viktigaste och högsta önskan var att deras barn skulle bli friska, återhämta sig samt kunna 

återgå till ett normalt liv (Taleghani, Fathizadeh & Naseri, 2012; Wong & Chan 2004, 

2006).  

  

3.2 Syskons erfarenheter och upplevelser av att ha ett barn i familjen med diagnosen 

cancer 

När ett barn i familjen har diagnosen cancer påverkades syskonen känslomässigt av 

situationen. De beskrev förändringar i familjen som bland annat att förlora sig familj, dock 

så ökade familjesammanhållningen på sikt och syskonen fick en mer betydelsefull relation 

till varandra. Att få stöd från andra som befann sig i samma situation var betydelsefullt och 

stöd från anhöriga och vänner hjälpte syskonen att hantera den svåra situationen.   

 

3.2.1 Syskons känslomässiga reaktioner 

Perioden från att barnets vaga symtom upptäcktes och känslan att någonting var fel till att 

syskonen fick veta att sin bror eller syster hade diagnosen cancer kändes lång och oviss. 
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Syskon rapporterade en fördröjning från att föräldrarna fick reda på diagnosen tills att 

syskon fick ta del av informationen. Dock kände syskonen på sig att det var någonting 

allvarligt baserat på alla sjukhusvistelser samt deras föräldrars känslomässiga tillstånd. 

Vilket resulterade i en stor oro hos syskonen (Long, Marsland, Wright & Hinds 2015). 

Även i artikeln av Nolbris, Enskär och Hellström (2007) beskrev syskonen att det var en 

orolig väntan innan diagnosen fastställdes och syskonens erfarenhet innebar en känsla av 

hjälplöshet.  

Syskonen beskrev att en grundläggande fakta om deras bror eller systers diagnos, 

prognos och behandling gjorde att de inte behövde leta information på internet vilket 

ibland då kunde vilseleda och ge en förvrängd bild av sjukdomen. Det gjorde syskonen 

ledsna och tänkte direkt på döden vilket skapade en stor rädsla (Kapland, Kaal, Bradley & 

Alderfer 2013; Long et. al. 2015; Nolbris, Enskär & Hellström 2007). Enligt syskonens 

erfarenheter tyckte de att informationen som gavs skulle vara anpassad efter syskonets 

ålder och utvecklingsnivå, för att inte bli för överdetaljerad och svår att ta in. Felaktiga 

uppgifter visade öka den cancerrelaterade oron hos syskonen (Kapland et. al. 2013; Long 

et. al. 2015). Yngre syskon förstod inte innebörden med cancer och hade svårt att skilja 

cancern från en vanlig sjukdom (Long et. al. 2015) och några syskon accepterade 

diagnosen som ett faktum, att den var i Guds händer och det var därifrån de fick hjälp att 

hantera sina starka känslor.     

Syskonen blev chockade över sjukdomen och känslor av sorg, oro, ilska, rädsla, 

ångest och en enorm hjälplöshet presenterades från syskon i samtliga artiklar (Kapland et. 

al. 2013; Long et. al. 2015; Nolbris, Abrahamsson, Hellström, Olofsson & Enskär 2010; 

Nolbris, Enskär & Hellström 2007; Prochal & Landolt 2011; Woodgate 2006).  

De friska syskonen kämpade för att hantera den stress de kände i samband med att 

deras bror eller syster drabbades av cancerdiagnosen. Den svåraste erfarenheten var att inte 

veta vad som kommer att hända sedan (Long et. al. 2015). Dock rapporterades att de flesta 

syskon hade en förbättrad förmåga att hantera cancerrelaterad stress över tid, men en del 

fortsatte att kämpa med den (Kapland et. al. 2013; Long et. al. 2015). 

I studien gjord av Long et. al. (2015) var syskons upplevelser att smärtsam 

information om cancerdiagnosen gavs från föräldrar eller andra familjemedlemmar. I 

Prochal och Landolt (2011) artikel framkom det att syskonen uppskattade en personlig 

kontakt med sjuksköterskor på avdelningen. Där de beskrevs som hjälpsamma och villiga 

att informera syskonen om sjukdomen, vilket syskonen upplevde som mycket positivt. I 

Woodgate (2006) studie framkom att många av syskonen önskade att de kunde byta plats 
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med det sjuka barnet för de tyckte så synd om dem. Ordet cancer presenterades som ett 

obehagligt känslomässigt laddat ord av syskon i Long et. al. (2015) studie och de kämpade 

för att hantera starka känslor kring situationen. Syskonen i föregående studie hade 

erfarenhet av att bli identifierade som syskon till honom eller henne med cancer. Vänner, 

lärare och släktingar frågade ofta om känslomässigt och fysiskt mående hos det 

cancersjuka barnet men sällan om syskonets mående. Att komma i skymundan upplevdes 

som påfrestande av syskonen.  

 

3.2.2 Förändringar i familjen 

Att ha ett barn i familjen med diagnosen cancer visades vara påtagligt för hela familjen och 

även syskonen påverkades. Syskonen upplevde det som att förlora sin familj, livsstilen 

samt att förlora sig själv inom familjen. Alla saker som bidrog till ett familjeliv påverkades 

av cancern, exempel familjerutiner, måltider, olika roller inom familjen, ansvar och 

evenemang tillsammans inom familjen påverkades under sjukdomstiden. Det framkom att 

syskonen upplevde både fysiska och psykiska påfrestningar (Long et. al. 2015; Woodgate 

2006). 

Föräldrarnas frånvaro från hemmet och den ökade uppmärksamheten på det sjuka 

barnet gjorde att syskonen fick ta ett större ansvar och hjälpa till i hemmet (Long et. al. 

2015; Prochal & Landolt 2011; Woodgate 2006). Syskonen ansåg ansvaret som både 

positivt och negativt enligt Long et. al. (2015). De kände inte längre den trygghet de hade i 

sin familj och syskonens erfarenheter var att de fick anta en föräldraliknande roll vilket 

presenterades i både studien av Long et. al. (2015) och Woodgate (2006).   

 

3.2.3 Stöd till syskonen 

Syskonen kände en känsla av tillhörighet och trygghet att vara gemensamt i en grupp med 

andra syskon till barn med en cancerdiagnos, oavsett ålder och kön på deltagarna. De 

delade sina erfarenheter och upplevelser samt gav råd och uppmuntran till varandra. De 

fick hjälp att hantera sin situation och flertalet syskon upplevde att det var bra att få prata 

med någon utanför familjen. Att få uttrycka sina tankar och få stöd i en grupp gjorde att de 

inte kände sig ensamma om att vara syskon till ett cancersjukt barn vilket gav dem styrka 

och känsla av gemenskap. Att deltagarna var i olika åldrar visade sig vara positivt då de 

tog del av varandras erfarenheter på olika nivåer och de äldre syskonen kunde sätta ord på 

sina reaktioner medan de yngre syskonen upplevde ungefär densamma men hade lite 

svårare att formulera sig (Nolbris et. al. 2010). Även syskon från en annan studie 
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uppskattade och berättade om sina erfarenheter av att få stöd från andra syskon till barn 

med cancer (Long et. al. 2015).  

När föräldrar var otillräckliga fick syskonen tillbringa mycket tid tillsammans med 

familjens vänner och släktingar och det var från dem de fick emotionellt och praktiskt stöd 

i vardagen (Long et. al. 2015; Woodgate 2006). Trots att familjen var splittrade så kände 

de ändå en kamp för att övervinna cancern, de hade ett gemensamt mål vilket ökade 

familjesammanhållningen över tid. Syskonen kände även stöttning från föräldrarna (Long 

et. al. 2015).  I studien av Woodgate (2006) framkom det att föräldrarna var medvetna om 

sina barns sorgliga känslor, men de insåg aldrig i vilken utsträckning barnen upplevde 

sorgen. Syskonen dolde ofta sorgen inför familjemedlemmar och de var ofta tysta om vad 

de kände. Även i Nolbris, Enskär och Hellström (2007) studie så upplevde syskonen att 

deras föräldrar var nedstämda, belastade och känsliga vilket gjorde att syskonen ville 

skydda och trösta sina föräldrar.   

 

3.2.4 Syskonrelationen  

Syskonrelationer upplevdes som en unik, nära och en vänskaplig förbindelse med ett djupt 

förtroende. Efter diagnosen upplevdes relation till det sjuka barnet mer betydelsefull. 

Syskonen tog tillvara på tiden tillsammans mer och de lärde sig uppskatta varandra på ett 

nytt sätt. De friska syskonen erkände att de ibland upplevde en ilska och svartsjuka mot det 

sjuka barnet som alltid fick all uppmärksamhet av föräldrarna och övrig släkt. Men de 

bekymrade sig ofta och skyddade det sjuka barnet mot omgivningen samt ville de gärna 

vara med dem på sjukhuset dock var det inte alltid möjligt då syskonen behövde gå i 

skolan och hade andra aktiviteter som pågick vid sidan av sjukdomstillståndet (Nolbris, 

Enskär & Hellström 2007). Men på grund av föräldrarnas frånvaro från hemmet så fick 

syskonen ställa in lite av sina fritidsintressen då inte föräldrarna hade möjlighet att skjutsa 

syskonen till alla aktiviteter (Long et. al. 2015; Nolbris, Enskär & Hellström 2007; 

Woodgate 2006). Upplevelsen av att det sjuka barnet förändras som exempelvis tappa sitt 

hår, gå ner i vikt, förändringar i utseendet samt påverkades humörmässigt under 

behandlingen vilket påverkade syskonen som då kände en känsla av hjälplöshet och 

osäkerhet på hur de skulle reagera (Nolbris, Enskär & Hellström 2007).   
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3.3 Resultat metodologisk aspekt 

3.3.1 De valda artiklarnas datainsamlingsmetod 

13 av de 14 inkluderade artiklarna i föreliggande litteraturstudie har använt sig av 

intervjuer som datainsamlingsmetod (Bally, et. al. 2014; Björk et. al. 2011; Granek et. al. 

2014; Lindahl, Norberg & Steneby 2009; Long et. al. 2015; Nolbris, Enskär & Hellström 

2007; Nolbris et. al. 2010; Prochal & Landolt 2011; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; 

Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012; Wong & Chan 2004, 2006; Woodgate 2006). En av 

artiklarna har använt sig av enkäter som datainsamlingsmetod (Kapland et. al. 2013). 

Fyra av artiklarna använde sig av intervjuer med öppna frågor (Long et. al. 2015; 

Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012; Wong & Chan 2006; Woodgate 2006). Fyra 

använde sig av semistrukturerade intervjuer (Lindahl, Norberg & Steneby 2009; Prochal & 

Landolt 2011; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; Wong & Chan 2004). En 

halvstrukturerad intervjuguide användes i en artikel (Granek et. al. 2014). Berättande 

intervjuteknik användes vid ett tillfälle (Nolbris, Enskär & Hellström 2007). En av 

artiklarna utförde intervjuer vid tre olika tillfällen; när barnet fick sin cancerdiagnos, under 

behandlingen samt efter avslutad behandling. Vilken intervjuteknik som använts framgick 

inte i artiklarna av Björk et. al. (2011) och Bally et. al. (2014).  

Sju av intervjuerna som resultatet i föreliggande litteraturstudie baseras på varade i 

30-90 minuter (Björk et. al. 2011; Nolbris, Enskär
 
& Hellström 2007; Long et. al. 2015; 

Prochal & Landolt 2012; Schweitzer, Griffiths & Yate 2012; Taleghani, Fathizadeh & 

Naseri 2012; Wong & Chan 2006). Lindahl, Norberg och Steneby (2009)  och Woodgate 

(2006)  intervjuade sina deltagare mellan 30 minuter och 1 timme och 40 minuter. Tre av 

artiklarna beskrev inte sina intervjutider (Bally et. al. 2014; Granek et. al. 2014; Wong & 

Chan 2004).  

De deltagande föräldrarna som delade sina erfarenheter av att ha ett cancersjukt 

barn intervjuades på sjukhuset, i sina hem eller på forskarens kontor (Björk et. al. 2011; 

Granek et. al. 2014; Lindahl Norberg & Steneby 2009; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; 

Wong & Chan 2006). I tre artiklar framkom det inte var intervjuerna utfördes (Bally et. al. 

2014; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012; Wong & Chan 2004).  

När syskonen till ett barn med cancer skulle delta i studierna utfördes intervjuerna i 

syskonens hem, på sjukhusbiblioteket eller i ett konferensrum (Nolbris, Enskär
 
& 

Hellström 2007; Nolbris et. al. 2010; Long et. al. 2015; Prochal & Landolt 2012; 

Woodgate 2006). När Kapland et. al. 2013 skulle få sina enkäter besvarade gjorde de 
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hembesök så att deltagarna fick svara på enkäterna i sina hem. De yngsta deltagarna fick 

frågorna upplästa av forskaren.  

I samtliga 13 kvalitativa artiklar har intervjuerna spelats in och inspelningarna har 

sedan transkriberats för att få ett så säkert resultat som möjligt (Bally et. al. 2014; Björk et. 

al. 2011; Granek et. al. 2014; Lindahl Norberg & Steneby. 2009; Long et. al. 2015; 

Nolbris, Enskär
 
& Hellström 2007; Nolbris et. al. 2010; Prochal & Landolt 2012; 

Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012; Wong & Chan 

2004, 2006; Woodgate 2006).  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Hela familjen påverkades när ett barn har diagnosen cancer. Föräldrar till barnet med 

cancer påverkades känslomässigt, psykiskt och fysiskt, och när barnet fick diagnosen hade 

föräldrarna svårt att acceptera situationen. Känslorna av förnekelse övergick sedan till att 

föräldrarna ville finnas som stöd för barnet. Den ena föräldern tillbringade tiden med det 

sjuka barnet och den andra arbetade samt tog hand om syskon och hemmet. Under barnets 

sjukdomstid började föräldrarna omvärdera sina liv, kände hopp inför framtiden och i 

längden blev familjen mer sammanhållen. Även syskonen påverkades fysiskt, psykiskt och 

känslomässigt av att ha ett barn i familjen med diagnosen cancer. Syskonens erfarenheter 

och upplevelser beskrevs som att förlora sin familj, då föräldrarna tillbringade större delen 

av sin tid med det sjuka barnet. Syskonen uppskattade stöd från omgivningen under 

sjukdomstiden. I längden ökade dock sammanhållningen inom familjen och syskonen fick 

en mer betydelsefull relation till varandra. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Föräldrars erfarenheter och upplevelser av att ha ett barn i familjen med 

diagnosen cancer 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom det att föräldrar till ett barn med diagnosen 

cancer upplevde chock, förnekelse, rädsla, oro, ångest och förlust av kontroll som första 

reaktioner efter att deras barn fått diagnosen cancer (Bally, Holtslander, Duggleby, Wright, 

Thomas, Spurr & Mpofu 2014; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; Wong & Chan 2004, 

2006). Det framkom även att föräldrarna till en början hade svårt att acceptera situationen, 

vilket sedan övergick till att föräldrarna ville finnas som stöd för barnet (Schweitzer, 
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Griffiths & Yates, 2012; Taleghani, Fathizadeh & Naseri, 2012; Wong & Chan 2004, 

2006). Benzein, Hagberg och Saveman (2013) styrker föräldrarnas känslomässiga 

reaktioner genom att beskriva i sin studie att hela familjen påverkades när en 

familjemedlem drabbas av en svår sjukdom, inget kunde längre tas för givet och familjen 

tappade fotfästet. En annan artikel har kommit fram till liknande resultat och redogör även 

där att ett barns cancer och behandling påverkade hela familjen, och att föräldrarna måste 

hantera sina intensiva känslor för att kunna vara ett stöd för sitt barn (Ångström-

Brännström, Engvall, Mullaney, Nilsson, Wickart-Johansson, Svärd, Nyholm, Lindh och 

Lindh 2015). Katie Eriksson hävdar att närstående bör involveras i vården för att känna sig 

delaktiga (Eriksson 2015). Enskär och Golsäter (2013) beskriver att ett barn på sjukhus 

behöver ha en förälder närvarande för att kunna känna trygghet. De förklarar även att 

föräldrarna ska kunna känna sig delaktiga i vården och därför är det en förutsättning att 

föräldrarna får begriplig information samt att sjuksköterskan har en tydlig och ärlig 

kommunikation med hela familjen.  

Att ha ett barn med diagnosen cancer beskrevs av föräldrarna i föreliggande 

litteraturstudies resultat som både fysiskt och psykiskt påfrestande (Bally et. al. 2014; 

Granek et. al. 2014; Lindahl, Norberg & Steneby 2009). Föräldrarna beskrev även att det 

inte var förrän efter behandlingsperioden som de hade tid för att reflektera över sina 

psykologiska känslor och det var först då som de kände efter hur de mådde (Björk et. al. 

2011; Lindahl, Norberg & Steneby 2009). Benedetti, Granhani & Sales (2014) beskriver i 

en annan artikel att föräldrar till ett allvarligt sjukt barn kan uppleva en rädsla för sitt barns 

tillstånd under och efter behandling och anser därför att det är viktigt att sjuksköterskan 

stöttar föräldrarna i den påfrestande situationen. Föreliggande litteraturstudies författare 

har erfarenheter av liknande situation av att känna sig utlämnad som förälder då barnet 

vårdades på sjukhus. Eriksson (2015) menar i sin teori att det är sjuksköterskans uppgift att 

minska fysiskt, psykiskt och emotionellt lidande. Även Enskär och Golsäter (2013) hävdar 

att det är sjuksköterskans roll att fokusera på barnets och familjens upplevelse, försöka 

minska lidandet samt eftersträva positiv hälsa och utveckling genom att bidra med sin 

specifika kompetens. Att det är viktigt att familjen är delaktig i vården av det allvarligt 

sjuka barnet beskrivs även av Ygge (2009).   

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom det att familjens rutiner, vardagsliv 

och planerade aktiviteter förändrades när ett barn i familjen har diagnosen cancer. Ofta fick 

föräldrarna dela upp sig, den ena bodde med barnet på sjukhuset medan den andra arbetade 

samt tog hand om syskon och hemmet (Lindahl, Norberg & Steneby 2009; Taleghani, 
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Fathizadeh & Naseri 2012). Silva-Rodrigues, Pan, Sposito, Alvarengea & Nascimento 

(2016) styrker vikten av att föräldrarna vårdar sin parrelation i sin studie, eftersom tiden 

tillbringas på skilda håll kan det annars vara lätt att glida ifrån varandra när ens barn 

drabbas av en allvarlig sjukdom. I föreliggande litteraturstudies resultat beskrev 

föräldrarna att hela familjen kom närmare varandra, och att föräldrarna kom extra nära det 

sjuka barnet (Lindahl, Norberg & Steneby 2009). Under sjukdomstiden började föräldrarna 

omprioritera sina liv, både individuellt och som familj (Björk et. al. 2011; Schweitzer, 

Griffiths & Yates 2012). Detta redogör även Benzein, Hagberg & Saveman (2013) i sin 

artikel och beskriver att ett cancersjukt barn i familjen kan leda till en utveckling, nya 

roller och rutiner samt en ny balans i familjen. Trots barnets allvarliga sjukdom beskrev 

föräldrarna i föreliggande litteraturstudies resultat att de kände hopp inför framtiden och 

deras högsta önskan var att barnet skulle bli friskt, återhämta sig samt att familjen skulle 

kunna återgå till ett normalt liv (Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012; Wong & Chan 

2004, 2006). Det framkom även i en annan artikel där det beskrevs att föräldrar som 

accepterat sitt barns sjukdom känner större hopp inför framtiden, än de föräldrar som inte 

har accepterat situationen (Popp, Conway & Pantaleao 2015). 

 

4.2.2 Syskons erfarenheter och upplevelser av att ha ett barn i familjen med diagnosen 

cancer 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom det att när syskonen fick reda på sin bror 

eller systers cancerdiagnos var deras känslor sorg, ilska, rädsla, oro, ångest och en enorm 

hjälplöshet (Kapland et. al. 2013; Long et. al. 2015; Nolbris, et. al. 2010; Nolbris, Enskär 

& Hellström 2007; Prochal & Landolt 2011; Woodgate 2006). Att syskon drabbades av 

starka känslor när ett barn i familjen drabbas av en allvarlig sjukdom som cancer 

rapporteras även i en annan artikel (Hancock 2011). Houtzager, Grootenhuis, Hoekstra-

Weebers och Last (2004) skriver i sin artikel att syskon till cancersjuka barn rapporterades 

ha sämre kognitiv och emotionell livskvalitet än syskon till friska barn. I föreliggande 

litteraturstudies resultat framkom det även att syskonen till ett barn med diagnosen cancer 

upplevde att det var jobbigt att de kom i skymundan av det sjuka barnet (Long et.al. 2015). 

Att syskon ofta blir bortglömda är välkänt och att uppmärksamma deras situation är därför 

viktigt poängterar även Björk (2009).  

Syskon beskrev i föreliggande litteraturstudies resultat att de upplevde fysiska och 

psykiska påfrestningar av att familjen förändrades under sjukdomstiden, syskonen fick ta 

ett större ansvar i hemmet samt ta en föräldraliknande roll (Long et. al. 2015; Prochal & 
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Landolt 2011; Woodgate 2006). Det framkommer även att syskon uppskattar stöd, både 

från sjuksköterskan och från en stödgrupp med andra syskon som befann sig i samma 

situation som de själva (Long et. al. 2015; Nolbris et. al. 2010; Prochal & Landolt 2011). 

Nolbris och Nilsson (2017)  har kommit fram till liknande resultat i sin artikel och 

beskriver att ge syskonen stöd och hjälpa dem att främja sin egen hälsa anses vara 

nödvändigt. Det är även viktigt för syskonen att få berätta om sina erfarenheter för någon i 

hälso- och sjukvården. Nolbris och Nilsson (2017) samt Sloper (2000) redogör att stöd till 

syskonen hjälper syskonen att förstå situationen, de får möjlighet att uttrycka sina känslor 

samt skapar en trygghet för att undvika rädsla och skuld. I ytterligare två artiklar beskrevs 

det att uppmärksamhet leder till att syskonen känner sig värdefulla, behåller självkänslan, 

bevarar sina intressen och aktiviteter samt att risken för psykologiska problem senare i 

livet minskar (Enskär & Golsäter 2013; Sloper 2000). Eriksson (2015) hävdar liknande i 

sin teori genom att beskriva att utsatthet kan minskas genom att göra syskon delaktiga i 

vården. Sloper (2000) poängterar att sjuksköterskan har en betydelsefull roll för att stödja 

hela familjen, det är minst lika viktigt att ge syskonen information och handledning för att 

samtliga i familjen ska få hjälp att hantera situationen kring det sjuka barnet. Även 

Eriksson (2015) anser att det är viktigt att sjuksköterskan ger anpassad information utifrån 

syskonets ålder och mognad. Björk (2009) beskriver i litteraturen att sjuksköterskan på 

bästa sätt ska kunna hjälpa varje enskild familj, och då är det betydelsefullt att ta reda på 

vilka behov de olika individerna i familjen har.  

 

4.2.3 Metodologisk aspekt - De valda artiklarnas datainsamlingsmetod 

13 av de 14 inkluderade artiklarna till föreliggande litteraturstudies resultat har använt sig 

av kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod. Forsberg & Wengström 

(2015) beskriver att kvalitativa metoder är väsentlig då syftet med en studie är att förstå 

och beskriva erfarenheter och upplevelser. 

I föreliggande litteraturstudies resultat framgick det i tio av de 13 

kvalitativa inkluderade artiklarna var intervjuerna ägde rum (Björk et. al. 2011; Granek et. 

al. 2014; Lindahl Norberg & Steneby 2009; Long et. al. 2015; Nolbris, Enskär & Hellström 

2007; Nolbris et. al. 2010; Prochal & Landolt 2012; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; 

Wong & Chan 2006; Woodgate 2006). Enligt Forsberg och Wengström (2015) samt Polit 

och Beck (2012) stärks en studies trovärdighet om platsen för intervjuerna är beskriven i 

metoddelen, vilket föreliggande litteraturstudies författare anser vara en styrka i 

föreliggande litteraturstudie. För att få ut så bra upplysningar som möjligt av 
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intervjupersonerna är det viktigt att ett samarbetsvilligt klimat skapas anser Olsson och 

Sörensen (2011).  

I alla kvalitativa artiklar till föreliggande litteraturstudies resultat har intervjuerna 

spelats in och transkriberats (Bally et. al. 2014; Björk et. al. 2011; Granek et. al. 2014; 

Lindahl Norberg & Steneby. 2009; Long et. al. 2015; Nolbris, Enskär & Hellström 2007; 

Nolbris et. al. 2010; Prochal & Landolt 2012; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; 

Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012; Wong & Chan 2004, 2006; Woodgate 2006). Enligt 

Polit och Beck (2012) bör intervjuer spelas in för att det insamlade materialet ska kunna 

transkriberas. Föreliggande litteraturstudies författare ser det som en styrka att intervjuerna 

spelats in eftersom det inte går att komma ihåg vad samtliga deltagare berättade under 

intervjuerna. 

 

4.3 Metoddiskussion  

Föreliggande litteraturstudies författare har valt att göra en litteraturstudie med beskrivande 

design då det passade till syftet, enligt Polit och Beck (2012) görs litteraturstudier för att 

sammanställa tidigare forskning inom ett ämne.                     

Databaserna som använts för att söka artiklar till föreliggande litteraturstudies 

resultat var Cinahl och Medline via PubMed, vilket Forsberg och Wengström (2015) samt 

Polit och Beck (2012) anser är relevanta databaser inom omvårdnadsforskning. Forsberg 

och Wengström (2015) beskriver att ett steg i sökstrategin är att välja databas samt 

sökbegrepp. Föreliggande litteraturstudies författare sökte på “siblings” i Cinahl och 

Medline via PubMed men “parents” söktes bara i Cinahl, eftersom utbudet av relevanta 

artiklar var tillräckligt till föreliggande litteraturstudies resultat. Föreliggande 

litteraturstudies författare är medvetna om att detta kan vara en svaghet då ytterligare 

artiklar från Medline via PubMed kan ha utökat resultatet. 

 I urvalsprocessen läste föreliggande litteraturstudies författare först artiklarnas 

titlar och därefter abstract vilket Forsberg och Wengström (2015) beskriver är första stegen 

i urvalet av litteratur till fortsatt granskning. Därefter lästes de inkluderade artiklarnas 

metod och resultat först enskilt för att skapa en egen uppfattning av innehållet och sedan 

diskuterades det tillsammans av föreliggande litteraturstudies författare. Polit och Beck 

(2012) anser att det är en styrka att först bearbeta materialet enskilt och sedan tillsammans. 

Föreliggande litteraturstudies författare ansåg att det var en styrka att arbeta med 

artiklarnas metod och resultat både enskilt och gemensamt för att inte gå miste om 

betydelsefullt innehåll ur artiklarna.  
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En begränsning i föreliggande litteraturstudie var att de inkluderade artiklarna inte 

skulle vara äldre än från 2006. Dock är två inkluderade artiklar i föreliggande 

litteraturstudie från år 2004 och 2005 på grund av att de tillför betydelsefull information till 

föreliggande litteraturstudie. Föreliggande litteraturstudie har använts sig av inklusions – 

och exklusionskriterier vilket föreliggande litteraturstudies författare anser vara en styrka.  

Kriterierna har hjälpt att hitta artiklar som svarar på föreliggande litteraturstudies syfte. 

Även Polit och Beck (2012) hävdar att sådana kriterier möjliggör att hitta relevanta 

artiklar. Ett av exklusionskriterierna var att deltagande syskon skulle vara under 18 år, men 

Olsson och Sörensen (2011) hävdar att när en förändring av något skäl sker under 

datainsamlingen ska det noggrant dokumenteras och motiveras. I tre av de inkluderade 

artiklarna var några deltagande syskon över 18 år men eftersom majoriteten av syskonen i 

de tre artiklarna var under 18 år samt gav betydelsefull information inkluderades de ändå i 

föreliggande litteraturstudies resultat. Föreliggande litteraturstudies författare är medvetna 

om att detta kan ses som en svaghet då det kan påverka resultatet då barn och unga vuxna 

kanske inte har samma erfarenheter och upplevelser av att ha ett barn i familjen med 

diagnosen cancer.              

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Föreliggande litteraturstudie beskriver föräldrars och syskons erfarenheter och upplevelser 

av att ha ett barn i familjen med diagnosen cancer. Ur sjuksköterskeperspektiv anser 

föreliggande litteraturstudies författare att denna kunskap kan vara betydelsefull för att 

sjuksköterskan ska kunna ge bästa möjliga omvårdnad till hela familjen och inte bara till 

barnet med diagnosen cancer. Sjuksköterskan kan ge stöd till föräldrarna genom att ge dem 

möjlighet att vara delaktiga i vården och få möjlighet att reflektera över sina känslor. För 

att finnas som psykiskt och fysiskt stöd kan sjuksköterskan ta sig tid för varje enskild 

förälder och lyssna in deras behov vilket kan vara de första stegen i den stödjande 

processen. För att ge stöd till syskonen kan sjuksköterskan skapa en rutin, där det kan ingå 

att göra syskonen delaktiga i omvårdnaden, möjlighet att uttrycka sina känslor samt skapa 

en trygghet. Föreliggande litteraturstudies författare tror en sådan rutin kan leda till att 

syskonen känner sig mindre bortglömda och mer värdefulla.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande litteraturstudie kan ligga till grund för fortsatt forskning då föreliggande 

litteraturstudies författare anser att det behövs mer kunskap om hur sjuksköterskan kan ge 
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stöd till föräldrar och syskon som har ett barn i familjen med diagnosen cancer. Genom att 

intervjua föräldrar och syskon om hur de skulle vilja ha stöd från sjukvården kan 

sjuksköterskan och andra yrkesgrupper skapa rutiner och riktlinjer för hur ett sådant stöd 

skulle kunna utformas.    

 

4.6 Slutsats 

Hela familjen påverkades känslomässigt, fysiskt och psykiskt när ett barn i familjen har 

diagnosen cancer. Under sjukdomstiden började föräldrarna omvärdera sina liv, de kände 

hopp inför framtiden och i längden blev hela familjen blev mer sammanhållen. Syskonen 

beskrev situationen som att förlora sin familj och hade ett behov av stöd från omgivningen. 

Sjuksköterskan kan ge stöd till föräldrarna genom att låta dem reflektera över sina känslor, 

vara delaktiga i vården samt finnas som fysiskt och psykiskt stöd. Till syskonen kan 

sjuksköterskan skapa en rutin för att ge stöd, skapa delaktighet och ge dem möjlighet att 

uttrycka sina känslor samt skapa en trygghet. 
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Duggleby, 

Wright, 
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Their Narratives of 

Restitution, Chaos, and 

Quest: Improving Care for 

Families Experiencing 

Childhood Cancer. 

Kvalitativ 

ansats. 

16 deltagare och av 

dessa var det 12 

mammor och 4 
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Intervjuer. Framgår inte 

vilken teknik som 

använts. 

Dialogisk analys. 

Björk, 

Nordström, 

Wiebe & 

Hallström. 

2011. Sverige. 

Returning to a changed 
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cancer treatment. 
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cancer diagnos. 

Lindahl 

Norberg & 

Steneby. 2009. 

Sverige. 

Experiences of parents of 

children surviving brain 

tumour: a happy ending 

and a rough beginning. 

Utforskande 

och 

beskrivande 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

7 deltagande familjer, 

7 mammor och 4 

pappor. Barnen, 3 

pojkar och 4 flickor, 

var mellan 7-14 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Induktiv tematisk 

metod  

Long, 

Marsland, 

Wright och 

Hinds. 2015. 

USA 

Creating a Tenuous 

Balance: Siblings’ 

Experience of a Brother’s 

or Sister’s Childhood 

Cancer Diagnosis. 

Kvalitativ 

ansats.  

 

30 syskon mellan 10 - 

17 år till barn med 

cancer från 22 

familjer. 19 pojkar 

och 11 tjejer. 

Intervjuer med öppna 

frågor. 

Grounded theory analys. 

Nolbris, 

Abrahamsson, 

Hellström, 

Olofsson och 

Enskär. 2010. 

Sverige 

The Experience of 

Therapeut c Support 

Groups by Siblings of 

Children with Cancer 

Kvalitativ 

ansats med en 

beskrivande 

design. 

15 syskon från elva 

familjer, fem pojkar 

och tio flickor mellan 

åtta och 19 år deltog.  

 

Berättande 

intervjuteknik. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Nolbris, 

Enskär
 
och  

 Hellström. 

2007. Sverige 

Experience of siblings of 

children treated 

for cancer. 

Kvalitativ 

ansats med en 

beskrivande 

design. 

10 biologiska syskon, 

4 pojkar och 6 flickor. 

I åldrarna 10 - 36 år. 

Berättande intervjuer. En fenomenologisk-

hermeneutisk 

forskningsansats 

användes. 

Prochal och 

Landolt. 2012. 

Schweiz. 

How Siblings of Pediatric 

Cancer Patients 

Experience the First Time 

After Diagnosis. A 

Qualitative Study 

 

Kvalitativ 

ansats. 

7 syskon från olika 

familjer till 

pediatriska 

cancerpatienter deltog. 

I åldrarna 10 - 18 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Intervjuerna 

analyserades med hjälp 

av ett datorprogram.  

Schweitzer, 

Griffiths och 

Yates. 2012. 

Parental experience of 

childhood cancer using 

Interpretative 

Fenomenologis

k design och 

kvalitativ 

9 familjer till ett barn 

med cancer, som var 

8- 17 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tolkningsfenomenologi

sk analys. 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S1462388906001839
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S1462388906001839
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S1462388906001839
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Australien. Phenomenological 

Analysis 

ansats. 

Taleghani, 

Fathizadeh & 

Naseri. 2012. 

Iran.  

 

The lived experiences of 

parents of children 

diagnosed with cancer in 

Iran. 

En kvalitativ 

ansats som är 

hermeneutisk 

fenemenologis

k 

15 föräldrar till barn 

med diagnosen cancer, 

11 mammor och 4 

pappor i åldern 25-45 

år. 

Intervjuer med öppna 

frågor. 

Fenomenologisk 

dataanalysmetod. 

Wong och 

Chan. 2004. 

Kina. 

The coping experience of 

Chinese parents of 

children diagnosed with 

cancer. 

Kvalitativ 

ansats. 

Ändamålsenligt urval 

av föräldrar till barn 

med diagnosen cancer.  

En pappa och 8 

mammor deltog. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk metod. 

Wong & 

Chan. 2006. 

Kina. 

The qualitative experience 

of Chinese parents with 

children diagnosed of 

cancer. 

Fenomenologis

k ansats som är 

kvalitativ.  

 

Föräldrar, 8 mammor 

och 1 pappa, som var 

över 18 år. 

Intervjuer med öppna 

frågor. 

Fenomenologisk 

dataanalysmetod. 

Woodgate. 

2006. Kanada. 

 

Siblings´ experience with 

childhood cancer: A 

different way of being in 

the family  

 

Longitudinal 

kvalitativ 

ansats.  

 

30 syskon mellan 6-21 

år (15 pojkar, 15 

flickor).  

 

Intervju med öppna 

frågor.  

 

Metoden innebar en 

tolkning av de data som 

samlats in, kodning 

samt ge mening åt alla 

enheter.    
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Bilaga 2 

Tabell 3. Översikt av inkluderade artiklars författare, syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 

Bally, 

Holtslander, 

Duggleby, 

Wright, 

Thomas, Spurr 

och Mpofu. 

2014. 

Syftet med studien var 

att utveckla en bättre 

förståelse för 

föräldrars erfarenheter 

då deras barn 

genomgick behandling 

för cancer.  

 

Resultatet ger en förståelse för föräldrars erfarenheter och upplevelser av att ha ett barn med 

diagnosen cancer. Känslor som beskrevs var bland annat förlust av kontroll, rädsla, ångest och 

osäkerhet. 

Björk, 

Nordström, 

Wiebe & 

Hallström. 2011. 

Syftet med studien var 

att belysa familjers 

erfarenheter efter ett 

barns avslutade 

cancerbehandling. 

Familjerna kände sig lättade över att behandlingen var över men upplevde påfrestningar i det 

dagliga livet. Familjemedlemmarna kände att de hade förändrats, och speciellt föräldrarna behövde 

fokusera på sig själva för att återhämta sig. Närhet till andra, speciellt familjen var viktig för att 

kunna må bra. Syskon upplevde att uppmärksamheten från föräldrarna ökade. 

Granek, 

Rosenberg-

Yunger, Dix, 

Klaassen, Sung, 

Cairney och 

Klassen. 2014.  

 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

ensamstående föräldrar 

till barn med cancer 

beskriver sina 

erfarenheter inom 

omvårdnaden samt få 

förståelse för deras 

kontextuella 

stressfaktorer. 

I resultatet beskrevs ensamstående föräldrarnas erfarenheter och upplevelser, vilket var att deras 

levnadsförhållande, deras fysiska och psykiska hälsa samt deras familj påverkades av barnets 

cancer. 

Kapland, Kaal, 

Bradley och 

Alderfer. 2013. 

Syftet med denna 

studie var att ge en 

mer detaljerad 

förståelse av 

cancerrelaterad 

Syskon i studien rapporterade att de upplevde känslor av intensiv rädsla, fasa/skräck, hjälplöshet 

efter att de fick reda på att sin bror eller syster fått sin cancerdiagnos. Ångest och depression var 

två punkter som syskon i studien upplevde att de led av.    
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traumatisk stress hos 

syskon till barn med 

cancer. 

Lindahl Norberg 

& Steneby. 2009. 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

föräldrar påverkas 

efter att deras barn 

behandlats för en 

hjärntumör. 

5 huvudteman och 16 underteman framkom. Dessa teman bygger resultatet på och innehåller 

föräldrarnas engagemang av barnets behov av utbildning och vardagliga aktiviteter, att det dagliga 

familjelivet begränsades, föräldrarollerna och rutiner blev mer krävande, synen på livet förändrades 

samt föräldrarnas oro inför framtiden, bland annat för återfall och barnets välbefinnande. 

Long, Marsland, 

Wright och 

Hinds. 2015. 

Att belysa hur syskons 

erfarenheter av att ha 

en bror eller syster 

med cancer och hur de 

hanterade 

cancerrelaterade tankar 

och känslor. 

Syskon i studien beskriver sig chockad av diagnos och överväldigad av starka känslor som sorg, 

oro, rädsla, ilska, skuld och en enorm hjälplöshet. Syskon antog en föräldraliknande roll i familjen. 

Ibland mådde de dåligt i det tysta för att inte behöva berätta om allt det jobbiga de upplevde.    

Nolbris, 

Abrahamsson, 

Hellström, 

Olofsson och 

Enskär. 2010. 

 

Syftet med studien var 

att beskriva syskons 

upplevelser av vara 

med i en terapeutisk 

stödgrupp när ett barn 

i familjen har eller haft 

diagnosen cancer. 

Syskonen kände en känsla av tillhörighet och trygghet av att vara gemensamt i en grupp oavsett 

kön och ålder, vilket uppskattades. De kunde dela sina erfarenheter och upplevelser samt ge 

varandra råd och uppmuntran. De hämtade kraft från andra syskon som var i samma situation som 

de själva. Det visades att ge stöd till syskon i grupp var fördelaktigt. I uppföljande intervjuer så fick 

syskonen till barn med cancer hjälp att hantera sin situation. Syskon upplevde att få prata med 

någon utanför familjen men som ändå hade erfarenhet av samma situation var bra. 

Nolbris, Enskär
 

och  

 Hellström. 2007. 

Syftet med denna 

studie var att få 

förståelse av 

erfarenheter i det 

dagliga livet hos 

syskon till ett barn 

som tar emot eller har 

genomgått behandling 

för cancer. 

Resultatet visar att syskons relation är något unikt och att det vara svårt att ta in att ens syster eller 

bror drabbats av cancer. Känslorna var mycket starka och syskon hade vid behov en skyddande 

roll. Vardagen varierade från glädje till ett liv fyllt av ångest och oro. 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S1462388906001839
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S1462388906001839
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S1462388906001839
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Prochal och 

Landolt. 2012. 

Syftet var att beskriva 

syskons upplevelser av 

barncancer i olika 

skeden i livet det 

första halvåret efter 

cancerdiagnosen. 

I resultatet framkom att syskonen rapporterade svårigheter då föräldrarna istället tar hand om det 

sjuka barnet. Att beteende förändrades, oro och rädsla samt svartsjuka var känslor som 

återkommande beskrevs av syskonen. I längde blev familjen mer sammanhållen. 

Schweitzer, 

Griffiths och 

Yates. 2012. 

Syftet med studien var 

att undersöka 

föräldrars erfarenheter 

av att ha ett barn med 

en livshotande 

sjukdom. 

I resultatet framkom det att föräldrar har både positiva och negativa erfarenheter vilket gör att de 

omvärderar innebörden och syftet med livet. När barnet fick diagnosen cancer beskrev föräldrar det 

som att deras ”värld vändes upp och ner”. Efter att det värsta av chocken lagt sig beskrev 

föräldrarna att de istället tog en aktiv roll som stöd till sitt barn. Efter att föräldrarna fått 

erfarenheten av att ha ett barn med en livshotande sjukdom, som cancer är, beskrev de att de 

omvärderade mycket i sitt liv. Detta var till exempel hur de vill leva sina liv samt vad som är 

viktigt och inte viktigt. 

Taleghani, 

Fathizadeh & 

Naseri. 2012.  

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

erfarenheter hos 

föräldrar till barn med 

diagnosen cancer i 

Iran. 

 

I resultatet framkom det att föräldrarna kände sig fångade i sitt barns cancer. De påverkades av 

flera psykiska, sociala och familjära frågor samtidigt som de försökte att acceptera barnets 

sjukdom. Fyra teman sammanfattade föräldrarnas känsla av att känna sig fångade i cancerns 

återvändsgränd och dessa är: svårt att försona sig med situationen, att de var tvungna att acceptera 

sjukdomen, att de blev isolerade samt att de har ett ödelagt liv. 

Wong och Chan. 

2004. 

Syftet med studien var 

att få förståelse för 

kinesiska föräldrars 

upplevelser av att ha 

ett barn med diagnosen 

cancer. 

I resultatet beskrevs att föräldrarnas första reaktion vid barnets diagnos var chock, förnekande och 

oro. Därefter accepterade de snabbt verkligheten och såg barnets sjukdom som deras öde som de 

var tvungna att acceptera. Den kinesiska tron påverkade föräldrarnas coping.. De fann även mycket 

stöd i familj, vänner och vårdpersonal. Föräldrarnas största förhoppning var att deras barn skulle 

återhämta sig helt. 

Wong & Chan. 

2006. 

 

Syftet var att beskriva 

kinesiska föräldrars 

erfarenheter av coping 

under tiden som deras 

barn behandlades för 

cancer. 

I resultatet beskrevs föräldrars erfarenheter och upplevelser när ett barn fick diagnosen cancer. 

Föräldrarnas första reaktioner var chock, förnekande och oro. Snabbt därefter accepterade de 

verkligheten och såg barnets sjukdom som ödet, som de var tvungna att acceptera. De var utvalda 

att vårda det sjuka barnet, och sökte stöd för att klara av situationen. Alla kunde identifiera positiva 

aspekter med erfarenheter från sjukdomen och hitta hopp inför framtiden. 
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Woodgate. 2006. Syftet med studien var 

att komma fram till en 

detaljerad tolkning och 

förstålelse för hur 

barncancer och dess 

symtom upplevdes 

fokuserat utifrån 

syskons perspektiv. 

Resultatet visar att syskon upplevde en förlust av familjelivet och sin roll inom familjen när ett 

barn i familjen hade cancer. Att hålla familjen samlad var viktig och syskon skyddade sin familj. 

Att delta i omvårdnaden av det sjuka barnet var viktigt likaså att få information. Syskonen 

upplevde en känsla av ledsamhet över situationen. 

 

 


