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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige insjuknar ungefär ett barn i cancer varje dag. Många av barnen 

med cancer kunde uppleva att deras föräldrar inte berättade allt om sjukdomen för att 

inte göra dem ledsna. Många familjer kände att livet förändrades när barnet fick en 

långvarig sjukdom, det kunde vara att de kände chock, rädsla eller oro. I mötet med barn 

och deras familjer är det viktigt att som sjuksköterska vara lyhörd. Syfte: Att beskriva 

familjers upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn, samt att studera artiklarnas 

undersökningsgrupp. Metod: En litteraturstudie med beskrivande design som grundade 

sig på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Huvudresultat: Resultatet 

presenterades med huvudrubrikerna “Föräldrars upplevelser” och “Syskons 

upplevelser”. Föräldrarna upplevde ofta maktlöshet men ansåg att det var viktigt att 

hopp fanns. Relationen mellan föräldrarna försämrades när barnet fick cancer och även 

syskonet blev påverkat på det sätt att syskonet hamnade i skymundan. Stöd från andra 

var viktigt och ett bra stöd kunde föräldrarna få från andra föräldrar i samma situation 

och från vårdpersonal. Undersökningsgrupperna i studierna var oftast väl beskrivna då 

bland annat kön, ålder och diagnos redovisades i många av artiklarna. Den vanligaste 

diagnosen i studierna var leukemi. Slutsats: Vikten av stöd från vårdpersonal som gav 

information och vägledning ansågs som viktigt. Som sjuksköterska anser författarna att 

det är viktigt att veta hur och när information ska ges och hantera situationer som kan 

uppstå, samt att lära sig hur relationen till familjerna ska hanteras.  
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Abstract  

Background: Every day in Sweden approximately one child gets a cancer diagnosis 

every day. Many of these children could experience that their parents did not tell them 

everything about the cancer because they did not want to make them feel sad, this 

however could make the children feel more anxious. Many families felt that life 

changed when the child had an long term illness, they could feel chock, fear or anxiety. 

In the meeting with children and families it was important as a nurse to be percipient. 

Aim: To describe families experiences of living with a child that has cancer and to 

study the sample groups in the articles. Method: A literature review of a descriptive 

design that is based on eleven articles with a qualitative approach. Main Result: The 

result was introduced with the headlines “Parents experiences” and “Siblings 

experiences”. The parents often felt powerless but considered hope as important. The 

relationship between parents deteriorated when their child got cancer, also the siblings 

got affected in the way that they felt that forgotten. Support from others was considered 

important and the parents felt that a good support could be from other parents in the 

same situation as them also support from health workers was considered important. The 

sample groups in the studies were often well described both gender, age and diagnoses 

were reported in many of the articles, they most commons diagnosis in the studies was 

leukemia. Conclusion: The importance of support from healthcare professionals who 

provided information and guidance was considered important. As a nurse the authors 

consider it important to know how and when information is to be given and to handle 

situations that may arise, as well as to learn how to deal with the relationships with the 

families. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I Sverige insjuknar ungefär ett barn i cancer varje dag (Barncancerfonden 2017). När ett barn 

drabbas av cancer är sjukdomen ofta mer aggressiv än hos vuxna och tumören växer 

snabbare. I Sverige är leukemi den vanligaste cancersjukdomen hos barn. Cirka 85 procent av 

alla barn som får cancer i Sverige idag överlever men trots det är cancer den vanligaste 

dödsorsaken hos barn under 15 år (Socialstyrelsen 2018). I USA har dödligheten bland barn 

med akut lymfatisk leukemi minskat mellan åren 2001 och 2009. Det har även synts under 

den tiden att barn mellan ett till fyra år har högst överlevnad och att barn under ett år har lägst 

överlevnad. Mellan dessa åldersgrupper skiljer det hela 30 procent i överlevnad. Det har även 

kunnat ses en liten skillnad i överlevnad mellan flickor och pojkar, där flickor överlever 

oftare (Tai, Ward, Bonaventure, Siegel & Coleman 2017).  

 

Cancer beror på att delningshastigheten hos vissa celler störs och växer i en snabbare takt än 

vad äldre omgivande celler hinner dö, vilket leder till att tumörer utvecklas. Ökad celltillväxt 

kan vara både godartad och elakartad (Ericson & Ericson 2012). Behandling av barn med 

cancer kan ges på olika sätt, det kan vara cytostatikabehandling, kirurgisk eller 

strålbehandling samt stamcellstransplantation. Behandlingen kan variera från några månader 

upp till några år. Att ställa en diagnos för barncancer är oftast svårt då symtomen kan likna 

symtom på andra sjukdomar. För att ställa en diagnos krävs därför många olika 

undersökningar, det kan bland annat vara biopsier, blodanalyser och olika 

röntgenundersökningar (Björk 2015).  

 

1.2 Familj  

Begreppet "familj" har ingen klar betydelse utan kan bestå av exempelvis en förälder och ett 

barn men kan även vara en stor släktkrets. Under 2000-talet har det blivit allt vanligare med 

samkönade familjer och enföräldersfamilj. En så kallad utvidgad familj med exempelvis 

föräldrars nya relationer är också vanligt förekommande (Benzein, Hagberg & Saveman 

2011). Enligt föräldrabalken (1949:381) så är föräldrar barnets vårdnadshavare om inget 

hinder uppkommer. Är föräldrarna olämpliga som vårdnadshavare så kan rätten föra över 

vårdnaden till en eller två stycken utvalda vårdnadshavare. Det kan även vara bestämt av 
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föräldrarna vem eller vilka som ska ta över vårdnaden, dock ska dessa vara lämpliga som 

vårdnadshavare och inte vara minderåriga. 

 

Att leva med ett sjukt barn i familjen kan innebära förändringar för alla familjemedlemmar. I 

Bellin, Kovacs och Sawins (2008) studie med syskon till barn med ryggmärgsbråck framkom 

det att syskonen hade många olika åsikter om hur deras liv förändrats på grund av syskonets 

diagnos. Vissa upplevde det inte som någon förändring mot hur de haft det tidigare, andra 

kände det som utmanande att ha ett syskon med ryggmärgsbråck, andra som att de inte hade 

ett normalt liv på grund av syskonets diagnos. Många syskon kunde även känna att 

familjelivet till övriga familjen ändrades då mycket handlade om det sjuka syskonet och 

kostnaden för allt denne behövde, detta kunde göra att familjen inte hade råd med samma 

saker som tidigare. För många kunde dock diagnosen även ses som något positivt då man fick 

träffa nya människor, ta mer ansvar och växa som person (Bellin, Kovacs & Sawin 2008).  

 

I George, Vickers, Wilkes och Bartons (2007) studie där föräldrar berättade om sina barns 

långvariga sjukdomar som cerebral pares, njursvikt och ryggmärgsbråck uppgav föräldrarna 

ofta att de upplevde en sorg för barnet men även för dem själva, de kunde även känna chock, 

rädsla och ilska. Oftast var chocken och ilskan störst när diagnosen kom direkt efter födelsen 

eftersom föräldrarna hade höga förväntningar och inte förväntade sig att något skulle kunna 

gå fel. Att acceptera diagnosen var väldigt svårt och många föräldrar levde i förnekelse. I 

Millers (2009) studie med barn med astma, diabetes typ 1 och cystisk fibros framgick att 

barnet lärde känna sin kropp väl men att även föräldrarna blev involverade till att lära känna 

hur deras barns kropp fungerade och uppmärksammade ifall barnet inte mådde bra. Det var 

viktigt att föräldrarna frågade hur barnet mådde, detta för att barn inte alltid berättar spontant. 

Föräldrarna gav ofta information och råd till barnet om sjukdomen och svarade på barnets 

funderingar.  

 

1.3 Det cancersjuka barnet 

Enligt FN:s barnkonvention definierar de ett barn som en person som är under 18 år. 

(Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter u.å.). Enligt svenska akademiens 

ordbok (2011a) är ungdom det som följer barndomen i en persons liv och kommer innan 

vuxenlivet börjar. 
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De mest framträdande symtomen i Van Cleve et al. (2012) studie om cancer hos barn var 

illamående, trötthet, smärta och energiförlust. Barnen rapporterade en högre nivå av smärta i 

jämförelse med vad de vårdande sjuksköterskorna märkte. Det kunde även ses skillnad i 

smärta och trötthet då åldern 13-17 år upplevde mer smärta samt trötthet jämfört med de 

yngre på 6-12 år, något som bekräftades av både barn och sjuksköterskor. Det vanligaste 

fysiska problemet hos barn som genomgick cancerbehandling var i Enskär och Von Essens 

(2008) studie trötthet, andra vanliga biverkningar var illamående, håravfall, smärta och 

problem med att äta. Två tredjedelar av barnen rapporterade också att de ofta kände sig 

ledsna, isolerade i sjukhusrummet och att de ofta undrade varför just de drabbats av cancer. 

Störst betydelse ansåg barnen att deras föräldrar hade, detta för att barnen ansåg att 

föräldrarna hjälpte dem och var ett stöd. God vård ansåg barnen bland annat var att 

sjuksköterskor hjälpte dem att inte känna sig rädda.  

 

Fysisk och psykosocial påverkan var ett vanligt förekommande problem hos barn med cancer 

där smärta och störande symtom ingick, en ökad smärta fick barnen att känna att döden var 

nära. Symtom som illamående, trötthet, aptitlöshet och energilöshet fick barnen att känna 

hopplöshet. Barnen upplevde också att deras föräldrar inte ville att barnet skulle få all 

information om cancern, detta för att undvika negativa reaktioner från barnet, vilket ledde till 

att barnet istället skapade sina egna uppfattningar om sjukdomen. Mot nya vänner eller 

vänner som inte var nära valde barnen mest att inte berätta om sin sjukdom, detta för att de 

inte ville att andra skulle tycka synd om dem, skvallra och tro att sjukdomen var smittsam. 

För de barn som varit borta från skolan och sedan skulle komma tillbaka igen fanns en oro för 

hur lärarna skulle behandla dem (Yeh 2002).  

 

Att som barn förklara för vårdgivare hur de exakt mådde och kände sig var svårt. Även att 

förklara sina symtom via en skala på ett till tio var svårt för siffrorna kan uppfattas olika från 

person till person. Vissa barn hoppades att vårdgivarna kunde få en uppfattning av hur de 

mådde genom att bara titta på dem. Symtom kunde också göra att barnen kände rädsla, fick 

de exempelvis huvudvärk tänkte de att det kunde vara något farligt, vilket de inte tänkt på vid 

huvudvärk innan de fick cancer. Barnen menade också att cancerkliniken var bra att gå till på 

det sätt att där fanns andra sjuka människor i samma situation, i skolan kände de sig 

annorlunda med sin cancer (Woodgate 2008). För ungdomar var det svåraste med 

behandlingen och sjukdomen isolering från aktiviteter, skola, kompisar och håravfall. För 

förskolebarn med cancer var det svåraste rädslan för olika ingrepp och behandlingar samt 
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fysiska lidandet. För de yngsta barnen 0-3 år var det värsta undersökningar, provtagningar, 

port-a-cath användning och benmärgspunktioner (Von Essen 2000).  

 

1.4 Sjukhusmiljö och lekterapi 

Det har visat sig att ungdomar som vårdades på en allmän barnmedicinsk avdelning och 

barnonkologen tyckte att det i sjukhusmiljön var viktigt med ett bra första intryck som kändes 

välkomnande och hemlikt, exempelvis plastblommor hellre än inga alls och gärna färgglad 

miljö. TV på vårdrummet var positivt men utöver det fanns det för lite saker. Veckotidningar 

och videofilmer för äldre barn hade uppskattats (Ekendahl, Engvall & Floderus-Hagberg 

2000).  

 

Lekterapi är för barn och ungdomar en del av behandlingen när de är på sjukhus. Det är oftast 

fritidspedagoger eller förskollärare som arbetar med lekterapin och av dessa har flera en 

specialpedagogisk utbildning också. Samarbete kring barnets diagnos och behandling finns 

mellan vårdpersonal och lekterapeuten. Leken gör att barnet bearbetar upplevelser, ger utlopp 

för energi, hantering av känslor, förbereder för situationer, ångestdämpande samt språklig, 

social, emotionell, motorisk och intellektuell utveckling. I lekterapin kan barnet prova på en 

docka att exempelvis förbereda inför dropp, vilket är ett sätt att genom lek förbereda barnet 

för behandling och att övervinna rädsla. För att bearbeta upplevelser kan bland annat måla 

och leka rollekar med barnet vara bra (Ljungström 2000).  

 

1.5 Sjuksköterskans arbete kring det cancersjuka barnet 

“Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande” (Svensk sjuksköterskeförening 2017a). Som 

sjuksköterska möter man oftast cancersjuka barn på barnavdelningar, det är då viktigt att se 

helheten kring barnet. Vid vårdandet av dessa barn är det även viktigt att uppmärksamma 

olika symtom och tillstånd då behandlingarna kan ge biverkningar (Björk 2015).  

 

Som sjuksköterska är det viktigt att ge information till barnet och familjen och att 

informationen förmedlas på rätt sätt och ibland även upprepas. Muntlig och skriftlig 

information är bra samt information som är individuellt anpassad. Sjuksköterskans roll när ett 

barn drabbas av cancer är bland annat att bemöta reaktioner, visa empati, ge information, 

samt att ordna med nål för intravenöst bruk och förbereda för sondsättning. Vid 

undersökningar är det viktigt att sjuksköterskan använder fantasi och en viss inlevelse, genom 
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att exempelvis ta hjälp av dockor och bilder. Det är viktigt att se barnets och familjens behov, 

exempelvis vid ingrepp om narkoshjälp behövs eller kanske räcker det att barnet får blåsa 

såpbubblor för att avleda uppmärksamheten. Barnet kan uppleva isolering samt ensamhet och 

det är därför viktigt att hjälpa dem att ta del av det vardagliga livet. Det kan även vara bra att 

erbjuda att träffa andra barn med cancer där de kan dela gemensamma erfarenheter (Kreuger, 

Turup & Öijen 2000).  

 

Sjuksköterskor med arbetslivserfarenhet från tre månader till två år i pediatrisk onkologi 

uppgav i Pearsons (2013) studie att begränsade erfarenheter gjorde att de bland annat kände 

sig osäkra och fick dåligt självförtroende vid möte med ett cancersjukt barn. Brist på 

utbildning kring barn med cancer och även till att stödja familjen gjorde att de kände sig 

osäkra. Kommunikationen med barnet och familjen var svår och skapade oro för att de inte 

alltid hittade de rätta orden att stödja familjen och barnet. Sjuksköterskor kände behov av att 

få tid för reflektion tillsammans med sina kollegor samt tid till vidareutbildning (Pearson 

2013). Att arbeta nära föräldrar till ett barn med cancer är inte alltid det lättaste. 

Sjuksköterskor beskrev att det var svårt när föräldrar uppförde sig på ett ohövligt och argt 

sätt, exempelvis när föräldrarna menade att vårdpersonalen inte botade deras cancersjuka 

barn och vårdpersonalen blev tvungna att stå emot och säga att de inte kunde ha gjort på 

något annat vis. Det kunde även vara svårt med föräldrar som var väldigt reserverade och inte 

var mycket för att kommunicera, vilket gjorde att det som sjuksköterska blev svårt att veta 

deras behov och hur familjen skulle få hjälp på bästa sätt (Klassen, Gulati & Dix 2012).  

 

1.6 KASAM - Känsla av sammanhang 

Antonovsky (2005) menar att om människan har en hög KASAM finns höga värden av 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Vid hög känsla av begriplighet antas att 

framtidens stimuli går att förklara och lösa, exempelvis vid dödsfall är personen kapabel till 

att se begriplighet. Vid hög känsla av hanterbarhet kommer människan vid olyckliga 

händelser i livet klara av att hantera det. Vid en hög känsla av meningsfullhet tar personen sig 

an utmaningen den ställs inför, försöker se en mening och gör allt för att ta sig igenom, detta 

exempelvis vid sjukdom. Dessa tre komponenter är sammanflätade men situationer kan 

inträffa där det exempelvis finns hög känsla av något och låg känsla av något annat. Den 

viktigaste är meningsfullhet, detta för att varken hög hanterbarhet och hög begriplighet blir 

långvarig utan den. Begriplighet är den näst viktigaste då en hög hanterbarhet förutsätter 

förståelse. Hanterbarhet är också viktig för att meningsfullhet försvinner om personen inte 
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känner att resurser finns och då blir också känslan att klara av situationen mindre 

(Antonovsky 2005). I en studie gjord av Gustavsson-Lilius, Julkunen, Keskivaara, Lipsanen 

och Hietanen (2012) visade resultatet att cancerpatienter med hög KASAM och optimism 

medförde att de upplevde mindre ångest och depression jämfört med dem cancerpatienter 

med lägre KASAM och optimism.  

 

1.7 Begreppsdefinition av upplevelse  

En upplevelse skapas av något som en människa har upplevt. Gripande, minnesvärd och 

spännande är exempel på hur en upplevelse kan vara. En upplevelse kan vara både negativ 

och positiv (Svenska akademiens ordbok 2011b).  

 

1.8 Problemformulering 

I Sverige drabbas ungefär ett barn av cancer varje dag och för barn är cancern ofta mer 

aggressiv och av en annan sort än vuxnas. Cirka 85 procent av barnen överlever cancern men 

trots detta är cancer den vanligaste dödsorsaken hos barn under 15 år. Att förklara för 

vårdgivare sitt mående kan för barn vara svårt och symtom barnen känner kan göra dem 

rädda eftersom de tror att det kan vara något farligt. Framträdande symtom vid cancer hos 

barn är illamående, smärta, trötthet och energiförlust, det har även visat sig att barn med 

cancer ofta kan känna sig ledsna och ha funderingar kring varför just de drabbats av cancer. 

Barnen anser att deras föräldrar har stor betydelse för dem då föräldrarna är ett stöd och 

hjälper dem. God vård för barnen kan vara att sjuksköterskorna ser till att barnen inte känner 

sig rädda och lekterapi kan också hjälpa barnen då de blir förberedda på vad som ska hända. 

För familjer som har barn med långvarig sjukdom kan livet förändras och kännas utmanande, 

många föräldrar kan känna förnekelse, rädsla och oro. För syskon framkommer olika känslor 

av att ha ett syskon med långvarig sjukdom, vissa upplever det inte som någon förändring, 

andra upplever det som utmanande. Många känner även att familjerelationen förändras. Det 

finns tidigare forskning om familjers upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn, dock 

har författarna till detta arbete inte lyckats hitta litteraturstudier som tar upp upplevelser hos 

hela familjer i samma artikel. Med denna litteraturstudie vill författarna ta reda på hur 

familjer upplever tillvaron av att ha ett cancersjukt barn i familjen. 

 

1.9 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva familjers upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn, 

samt att studera artiklarnas undersökningsgrupp.  
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1.10 Frågeställningar 

1. Hur upplever familjer att det är att leva med ett cancersjukt barn?  

2. Vilka undersökningsgrupper har artiklarna använt sig av? 

 

2 Metod 

2.1 Design  

En beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012).  

 

2.2 Sökstrategi 

Till sökningarna av vetenskapliga artiklar användes databasen Medline via PubMed, det är en 

databas som kan användas för att söka artiklar, den innehåller väldigt många olika tidskrifter 

med medicinska och omvårdnads artiklar (Polit & Beck 2012). Till sökningarna användes 

bland annat MeSH termer (Medical Subject Headings) som är ett sätt att söka artiklar på där 

även andra termer med samma begrepp kommer upp (Polit & Beck 2012). För att begränsa 

sökningarna användes den booelanska söktermen AND mellan sökorden och även MeSH 

Major Topic valdes till vissa av sökorden för att få dessa som huvudteman i sökningarna. 

Sökorden som användes var child, child cancer, childhood cancer, family, experience, 

neoplasms och perspective. Vilka sökord som användes tillsammans kan ses i Tabell 1. För 

att begränsa sökningarna ännu mer användes limits för publiceringsdatum (max fem år) samt 

språk (engelska och svenska) detta gjordes för att det till denna studie endast önskades nyare 

forskning och för att författarna till denna studie endast behärskar svenska och engelska. Till 

denna studie valdes också begränsningen child birth-18 years, detta för att det skulle handla 

om familjer till barn som var i denna ålder.  
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Tabell 1: Utfall av databassökningar. 

Databas Begränsningar sök 

datum. 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

titlar. 

Antal 

granskade 

abstract 

Valda 

källor 

Medline 

via 

PubMed 

5 år, engelska, 

svenska, child: birth 

-18 years, 

Tillgänglig via HiG 

databas  

2018-08-29 

Childhood cancer 

(fritext) AND 

Family[MeSH Major 

Topic]) AND 

Neoplasms[MeSH 

Major Topic]  

185 185 87 5 

Medline 

via 

PubMed 

5 år, engelska, 

svenska, child: birth 

-18 years, vara 

tillgänglig via HiG 

databas  

2018-08-29 

Child cancer (fritext) 

AND Family[MeSH 

Terms]) AND 

Experience (fritext)  

179 179 76 5 

Medline 

via 

PubMed 

5 år, engelska, 

svenska, child: birth 

-18 years, vara 

tillgänglig via HiG 

databas  

2018-08-29 

Child cancer (fritext) 

AND Family[MeSH 

Terms]) AND 

Perspective (fritext)  

36 36 7 1 

   

Totalt: 

400 

  

Totalt:11 

 

2.3 Urvalskriterier 

Artiklarna till detta arbete skulle vara relevanta till föreliggande studies syfte. Både 

inklusionskriterier och exklusionskriterier användes då det enligt Polit och Beck (2012) är ett 

bra sätt att avgränsa urvalet. 

Inklusionskriterier: Artiklarna till arbetet skulle innehålla IMRAD (Introduction, Method, 

Result and Discussion). De skulle vara kvalitativa primärkällor och de skulle handla om 

familjers upplevelser av att ha ett cancersjukt barn i familjen. 
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Exklusionskriterier: Artiklarna till arbetet skulle inte vara litteraturstudier och inte handla om 

sjuksköterskors eller annan vårdpersonals upplevelser.  

 

2.4 Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

I Tabell 1 redovisas sökord till arbetet, dessa ord användes för att hitta artiklar som var 

väsentliga mot studiens syfte som var att beskriva familjers upplevelser av att leva med ett 

cancersjukt barn, samt att studera artiklarnas undersökningsgrupp. Sammanlagt blev det 400 

artiklar där alla titlar lästes, av dessa valdes 198 stycken bort direkt då de i titeln inte 

handlade om barn med cancer, familjers upplevelser eller om sjukhuspersonals upplevelser. 

Sedan valdes ytterligare 19 artiklar bort då de inte gick att få upp i fulltext eller var fjärrlån, 

tio artiklar var litteraturstudier och två var inte vetenskapligt byggda och valdes därför bort. 

En artikel var inte på engelska eller svenska och valdes därför bort då det till detta arbete 

endast önskades artiklar på de två språken. Sammanlagt lästes 170 abstract och av dessa 

valdes 137 bort då de inte svarade på föreliggande studies syfte eller var av kvantitativ ansats. 

Totalt lästes 33 resultat och 22 valdes bort då de inte passade till studiens syftet. Sammanlagt 

valdes elva artiklar ut till litteraturstudien, se Figur 1.  

 

Figur 1: Flödesschema. 
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2.5 Dataanalys 

De elva utvalda studiernas metod och resultat lästes noggrant av författarna enskilt och sedan 

tillsammans. Introduktion och diskussion lästes inte igenom lika noggrant som metod och 

resultat. Studierna översattes till svenska från engelska, detta för att få en korrekt 

översättning. Enligt Aveyard (2014) kan det letas efter liknelse i studierna som hittats och 

sedan ta fram de viktigaste teman från resultaten i studierna, som besvarar det valda syftet. 

Ett bra sätt för att identifiera teman är att skriva ner på ett papper och på det sättet kan 

identifiering av teman göras när studierna läses och hitta teman som passar ihop. Författarna 

letade efter likheter från studierna och jämförde sedan dessa tillsammans. Genom olika teman 

kunde sedan passande rubriker skapas och information från de elva studierna sammanställdes 

på ett objektivt sätt i löpande text. Teman författarna kom fram till var huvudrubrikerna 

“Föräldrars upplevelser” och “Syskonens upplevelser”. Till huvudrubriken “Föräldrars 

upplevelser” skapades följande underrubriker: “Känslor hos föräldrar”, “Stöd från andra 

föräldrar i samma situation”, “Stöd från vårdpersonal”, “Förändringar i vardagen” och 

“Svårigheter i relationen föräldrar emellan”. Till huvudrubriken “Syskons upplevelser” 

skapades följande underrubriker: “Förändringar i familjen” och “Önskan att tala med någon 

vuxen”. Sedan skapades Bilaga 1 där resultatöversikt presenteras. Den metodologiska 

frågeställningen besvarades genom att granska studiernas metoddelar med fokus på 

undersökningsgrupper för att ta reda på ålder på deltagarna, hur många som deltagit, vilka 

diagnoser som fanns i studierna, vilka länder deltagarna var ifrån, samt kön på deltagarna. 

Detta sammanställdes sedan i Bilaga 2. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna har varit noggranna i arbetet av sökningar av vetenskapliga artiklar och 

granskning av dessa har utförts med objektivitet. Inga artiklar har exkluderats på grund av 

personliga åsikter och plagiering samt falsifiering har inte använts. Plagiera innebär att det 

läggs beslag på någon annans resultat, ord eller idéer utan att erkänna till upphovspersonen. 

Falsifiering menas att manipulera utrustning, forskningsmaterial eller processer (Polit & Beck 

2012). 

 

 

3 Resultat 
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Resultatet i denna litteraturstudie grundas på elva vetenskapliga studier. Resultatet 

presenteras i löpande text och innehåller tre huvudrubriker: “Föräldrars upplevelser”, 

“Syskons upplevelser” och “Metodologisk aspekt - undersökningsgrupper”. Till dessa tre 

huvudrubriker finns 13 underrubriker: “Känslor hos föräldrar”, “Stöd från andra i samma 

situation”, “Stöd från vårdpersonal”, “Förändringar i vardagen”, “Svårigheter i relationen 

föräldrar emellan”, “Förändringar i familjen”, “Önskan att tala med någon vuxen” 

“Familjemedlemmar”, Antal deltagare”, “Diagnoser”, “Ålder”, “Kön” och “Nationell 

tillhörighet”. Resultatöversikt med sammanfattning av studierna finns i Tabell 2 Bilaga 1. 

Sammanställning av den metodologiska granskningen av undersökningsgrupper finns i Tabell 

3 Bilaga 2.  

 

3.1 Föräldrars upplevelser 

3.1.1 Känslor hos föräldrar 

För att klara av att hantera sitt barns cancer upplevde föräldrar att det var oerhört viktigt att 

hoppet fanns. En viktig faktor som gav hopp var att vara väl informerad om barnets vård och 

diagnos samt positivitet från personalen (Conway, Pantaleao & Popp 2017). Att inte bli 

informerad om barnets diagnos kunde göra att föräldrarna kände sig ledsna (Maree, Parker, 

Kaplan & Oosthuizen 2016). Hopp definierades av vissa föräldrar som att vara optimistisk 

gällande barnets hälsa men även genom sin tro till Gud som hjälpte dem att acceptera barnets 

diagnos (Conway, Pantaleao & Popp 2017; Doumit & Khoury 2017; Maree, et al. 2016). För 

att känna hopp kunde föräldrarna leta efter optimism i barnet men också i 

sjukvårdspersonalen.  Hopp kunde även vara att alltid tro på att det fanns möjligheter till 

något positivt och att se sitt barn hantera jobbiga situationer på ett bra sätt kunde också vara 

hopp. Att acceptera att ens barn fått cancer var svårt men att vara stark för barnets skull ansåg 

föräldrar vara viktigt (Gårdling, Törnqvist, Edwinson Månsson & Hallström 2017).  

 

När ens barn diagnostiserats med cancer och var tvungen att genomgå strålbehandling 

upplevde många föräldrar chock, rädsla, osäkerhet och oro över sjukdomen men också över 

komplikationer senare i livet (Ångström - Brännström et al. 2015). Många föräldrar upplevde 

det som jobbigt att vara med vid sitt barns strålbehandling, men de försökte hålla sig positiva 

inför sitt barn för att inte oroa barnet i onödan. Under strålbehandling ville föräldrarna inte 

visa sina egna känslor för barnet utan fokuserade mycket på barnets välbefinnande istället 

(Gårdling et al. 2017; Ångström - Brännström et al. 2015). Att tvinga sitt barn att genomgå 
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strålbehandling beskrevs som hjärtesorg och att som förälder inte vilja berätta för barnet om 

alla biverkningar. Att se sitt barns lidande relaterat till cancern var en stor förtvivlan för 

föräldrarna och det fanns även en osäkerhet kring om cancern skulle försvinna eller komma 

tillbaka (Gårdling et al. 2017). 

 

3.1.2 Stöd från andra föräldrar i samma situation  

Att prata med andra föräldrar som var i samma situation upplevdes vara bra på det sätt att tips 

och information kunde ges av varandra. Genom att prata med föräldrar som hade barn som 

gick igenom liknande behandlingar och hade liknande diagnos kunde föräldrarna känna sig 

mer förstådda och känna mer stöd (Doumit & Khoury 2017; Maree et al. 2016). Enligt 

Doumit och Khoury (2017) kunde samtal föräldrar emellan även göra det lättare att tänka på 

framtiden.   

 

3.1.3 Stöd från vårdpersonal 

Att få information av sjukvårdspersonal när ens barn fått cancer var en sak föräldrar upplevde 

som viktigt för att kunna fokusera på barnet, dess diagnos samt behandling istället för att oroa 

sig över om barnet skulle dö. Att få vägledning kring vilken information de skulle ge till 

deras barn och hur de på bästa sätt förklarade det på barnets nivå samt för syskonet ansåg 

föräldrarna även vara viktigt (Aburn & Gott 2014).  

 

När behandling skulle påbörjas tyckte föräldrar att det var bra att personalen satte av tid för 

information och vägledning och att de fick ställa frågor om biverkningar. Föräldrarna 

upplevde även att personalen var lyhörda för barnet och visade stort intresse för barnet under 

strålbehandling, detta genom att de lyssnade på barnets önskemål. Personalen fanns även där 

som stöd för föräldrarna när de inte hade styrkan att exempelvis lösa ett problem (Ångström- 

Brännström et al. 2015).  

 

3.1.4 Förändringar i vardagen 

När barnet och föräldrarna fick cancerbeskedet upplevde många av föräldrarna en maktlöshet 

eftersom deras vardag förändrades, men att försöka bibehålla vardagen som tidigare sågs som 

en viktig prioritering för föräldrarna. Att försöka behålla normalitet och rutiner i det 

vardagliga livet ansågs som viktigt, det kunde göras genom att exempelvis låta barnet träffa 

sina vänner, vilket gjorde att föräldrarna blev glada när de såg barnet glad. Föräldrar tyckte 



 

13 

 

att rutiner inför strålbehandling kunde göra vardagen lättare, det kunde vara att låta barnet 

cykla till strålbehandlingen, eller att alltid ha samma personal som mötte upp familjen 

(Gårdling et al. 2017). Ett sätt att underlätta vardagen med strålbehandling var genom att bo 

hemma eller låna barncancerfondens lägenheter och där försöka att ha en vanlig vardag. Det 

kunde också vara att försöka hitta hanteringsstrategier under strålbehandlingen, detta genom 

att som förälder sätta upp mål och planera in saker att se fram emot, vilket exempelvis kunde 

vara en resa eller att gå på bio (Ångström- Brännström et al. 2015).  

 

Att ta hand om ett cancersjukt barn upplevde ensamstående förälder som svårt och belastande 

på det sätt att de skulle vara på sjukhuset med det sjuka barnet samtidigt som de behövde ta 

hand om sina andra barn och underhållet av hemmet. Det var också en finansiell belastning 

menade föräldrar för att de bland annat var tvungna att sluta på sin arbetsplats för att kunna ta 

hand om sitt cancersjuka barn. Inte bara de ekonomiska omständigheterna var skrämmande 

utan även rädslan att behöva flytta närmare sjukhuset vilket skulle göra att syskon måste byta 

skola. Detta kunde påverka föräldrar genom depression samt ångest och även påverkan på 

sömn, motion och kost förekom (Granek et al. 2014).  

 

3.1.5 Svårigheter i relationen föräldrarna emellan 

Relationen till varandra försämrades upplevde föräldrar när deras barn hade cancer, många 

uppgav att de bråkade mer än vanligt, inte la märke till varandra eller att de knappt pratade 

med varandra om annat än det sjuka barnet. Dock kände föräldrarna att med hjälp av 

relationer till andra såsom vänner, kollegor och övrig familj kunde relationen till varandra bli 

bättre (Doumit & Khoury 2017; Körver, Kinghorn, Martiniuk, Negin & Shea-Perry 2017). 

Enligt Doumit och Khoury (2017) upplevde föräldrar att den intima relationen till varandra 

försämrades på grund av att de kände sig oroliga och ängsliga.  

 

3.2 Syskons upplevelser 

3.2.1 Förändringar i familjen 

Många syskon upplevde att de kom i skymundan på grund av syskonets cancer och att 

familjen ändrades efter cancerbeskedet. De upplevde att föräldrarna inte älskade dem som 

tidigare, att de var mindre viktiga eller att föräldrarna inte hade lika mycket tid för dem. 

Många kände även att de inte ville dela med sig av sina problem inom familjen då de 

upplevde att de kunde vara en belastning (Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014; Long, 
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Marsland, Wright & Hinds 2015; Neville et al. 2016). Familjerelationen till andra än 

föräldrarna och syskonet kunde dock bli starkare under syskonets cancerbehandling, då 

många fick vara hos sina mor/ farföräldrar under tiden cancerbehandlingarna pågick (Long et 

al. 2015).  

 

En sak många upplevde när deras syskon fick cancer var att de fick skjuta undan sina egna 

intressen, för att inte göra syskonet avundsjuk eller ledsen. Det kunde även vara att syskonen 

upplevde att de fick mindre tid med den närmsta familjen, att det blev mindre tid för utflykter 

och att de ibland kände att de kunde behöva ta upp en föräldraroll istället för att bara vara 

syskon (Long et al. 2015; Neville et al. 2016).  

 

3.2.2 Önskan att tala med någon vuxen 

Många av syskonen uppgav att de ville ha någon att tala med om vad som skulle hända med 

syskonet som hade fått cancer och att de ville vara delaktiga i samtalen som fördes om 

cancern (Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014; Neville et al. 2016). Många av syskonen 

ville få tid själva till att prata med läkare eller sjuksköterskor för att få information om 

behandlingen och dess biverkningar som kunde uppstå (Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 

2014). Många av syskonen såg dock familjen och då speciellt föräldrarna som de viktigaste 

stöttepelarna att prata om cancer med. Tyvärr var föräldrarna oftast inte tillgängliga då de 

ofta spenderade tid på sjukhuset med det sjuka syskonet (Neville et al. 2016).  

 

3.3 Metodologisk aspekt - 

undersökningsgrupper 

3.3.1 Familjemedlemmar 

I de elva inkluderande studierna var det syskons, föräldrars samt vårdadshavares upplevelser 

enligt följande: Syskons upplevelser av att ha ett syskon med cancer (Jenholt Nolbris, Enskär 

& Hellström 2014; Long et al. 2015; Neville et al. 2016). Föräldrars upplevelser av att ha ett 

barn med cancer (Aburn & Gott 2014; Conway, Pantaleao & Popp 2017; Doumit & Khoury 

2017; Gårdling et al. 2017; Ångström - Brännström et al. 2015). I Granek et al. (2014) var det 

ensamstående föräldrar upplevelser av att ha ett barn med cancer. I (Körver et al. 2017; 
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Maree et al. 2016) var det vårdnadshavares upplevelser av att ta hand om ett barn med 

cancer.  

 

3.3.2 Antal deltagare 

I inkluderade studierna var det 297 deltagare enligt följande: 81 syskon (Jenholt Nolbris, 

Enskär & Hellström 2014; Long et al. 2015; Neville et al. 2016), 116 föräldrar (Aburn & 

Gott 2014; Conway, Pantaleao & Popp 2017; Doumit & Khoury 2017; Gårdling et al. 2017; 

Ångström - Brännström et al. 2015). 29 ensamstående föräldrar (Granek et al. 2014), 71 

vårdnadshavare (Körver et al. 2017; Maree et al. 2016). Lägst antal deltagande var 10 

föräldrar (Gårdling et al. 2017). Flest deltagande ingick i studierna Körver et al. (2017) och 

Conway, Pantaleao och Popp (2017) med 58 vårdnadshavare respektive 50 föräldrar. I övriga 

åtta studier varierade deltagandet från 12 till 32 deltagare. 

 

3.3.3 Diagnoser 

I de elva inkluderade studierna fanns det nio olika diagnoser, i tio av de elva inkluderande 

studierna var leukemi en av diagnoserna (Aburn & Gott 2014; Conway, Pantaleao & Popp 

2017; Doumit & Khoury 2017; Granek et al. 2014; Gårdling et al. 2017; Jenholt Nolbris, 

Enskär & Hellström 2014; Long et al. 2015; Maree et al. 2016; Neville et al. 2016; Ångström 

- Brännström et al. 2015). I sex av studierna var lymfom en diagnos (Conway, Pantaleao & 

Popp 2017; Doumit & Khoury 2017; Granek et al. 2014; Jenholt et al. 2014; Long et al. 2015; 

Neville et al. 2016). I sex studier förekom olika typer av tumörer, som hjärntumör, solid 

tumör och Wilms tumör (Conway, Pantaleao & Popp 2017; Granek et al. 2014; Gårdling et 

al. 2017; Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014; Long et al. 2015; Ångström - 

Brännström 2015). I fyra studier förekom sarkom i olika former (Doumit & Khoury 2017; 

Granek et al. 2014; Jenholt et al. 2014; Ångström - Brännström et al. 2015). I tre studier var 

neuroblastom en av diagnoserna (Granek et al. 2017; Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 

2014; Ångström - Brännström et al. 2015). I Maree et al. (2016) var njurcancer och 

synnervs gliom två av diagnoserna, i Doumit och Khoury (2017) var en av diagnoserna 

neurofibromatos. I Jenholt Nolbris, Enskär och Hellström (2014) var en av diagnoserna 

magsäckscancer, i Körver et al. (2017) fanns ingen diagnos angiven.  
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3.3.4 Ålder  

I de elva inkluderade studierna var åldersspannet 7-61 år. I de tre studierna som handlade om 

syskons upplevelser var åldersspannet 7-24 år (Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014; 

Long et al. 2015; Neville et al. 2016). I tre studier som handlade om föräldrars upplevelser 

var åldersspannet 24- 57 år (Doumit & Khoury 2017; Gårdling et al. 2017; Ångström - 

Brännström et al. 2015), i studien som handlade om ensamstående föräldrar var åldrarna 22-

61 år (Granek et al. 2014), i fyra studier om föräldrar och vårdnadshavare var ålder inte 

angivet (Aburn & Gott 2014; Conway, Pantaleao & Popp 2017; Körver et al. 2017; Maree et 

al. 2016). 

 

3.3.5 Kön 

Av de 297 deltagarna var 97 män (Aburn & Gott 2014; Conway, Pantaleao & Popp 2017; 

Doumit & Khoury 2017; Granek et al. 2014; Gårdling et al. 2017; Jenholt Nolbris, Enskär & 

Hellström 2014; Körver et al. 2017; Long et al. 2015; Maree et al. 2016; Neville et al. 2016; 

Ångström - Brännström et al. 2015;) och 200 kvinnor (Aburn & Gott 2014; Conway, 

Pantaleao & Popp 2017; Doumit & Khoury 2017; Granek et al 2014; Gårdling et al. 2017; 

Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014; Körver et al. 2017; Long et al. 2015; Maree et al. 

2016; Neville et al. 2016; Ångström - Brännström et al. 2015). I åtta studier var det fler 

kvinnor än män (Aburn & Gott 2014; Conway, Pantaleao & Popp 2017; Doumit & Khoury 

2017; Granek et al. 2014; Gårdling et al. 2017; Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014; 

Körver et al. 2017; Maree et al. 2016; ), i en studie var det fler män än kvinnor (Long et al. 

2015), i två studier var det lika många män som kvinnor (Neville et al. 2016; Ångström - 

Brännström et al. 2015).  

 

3.3.6. Nationell tillhörighet 

I de elva studier som valts ut till arbetet kom deltagarna från fem världsdelar: Afrika, Asien, 

Nordamerika, Oceanien och Europa, med flest representationer från Nordamerika. Tre studier 

var genomförda i Kanada (Granek et al. 2016; Körver et al. 2017; Neville et al. 2016), två i 

USA (Conway, Pantaleao & Popp 2017; Long et al. 2015), en på Nya Zeeland (Aburn & 

Gott 2014), en i Sydafrika (Maree et al. 2016), en i Libanon (Doumit & Khoury 2017) samt 

tre i Sverige (Gårdling et al. 2017; Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014; Ångström - 

Brännström et al. 2015).  
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4 Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva familjers upplevelser av att leva med ett 

cancersjukt barn och studera artiklarnas undersökningsgrupp. Resultatet visade att föräldrarna 

ofta upplevde maktlöshet men att det var viktigt att hopp fanns och att försöka bibehålla 

vardagen så gott det gick. Relationen mellan föräldrarna kunde försämras när barnet fick 

cancer och även syskonet blev påverkat på det sätt att syskonet hamnade i skymundan och 

upplevde att föräldrarna inte hade mycket tid för dem. Stöd från andra var viktigt och ett bra 

stöd kunde föräldrarna få från andra föräldrar i samma situation och genom stöd från 

vårdpersonal som gav information samt vägledning. För syskon var det viktigaste stödet 

föräldrarna, dock upplevde syskonen att föräldrarna inte var särskilt närvarande. 

Undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna i resultatet var oftast väl beskrivna där 

kön, ålder, antal deltagare, nationell tillhörighet, familjemedlemmar och diagnos redovisades. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Att vara förälder till ett cancersjukt barn och att vara förälder till barn med en långvarig 

sjukdom har sina likheter. I resultatet framkom att föräldrar tyckte det var svårt att acceptera 

att sitt barn fått diagnosen cancer (Gårdling et al. 2017), vilket även tidigare forskning visar 

som svårt hos föräldrar till barn med en långvarig sjukdom (George et al. 2007). Vid 

långvarig sjukdom hos barn framkom det i tidigare forskning att föräldrarna kunde känna 

chock och rädsla (George et al. 2007), det framkom även i resultatet att föräldrar till ett 

cancersjukt barn kunde uppleva chock och rädsla (Ångström - Brännström et al. 2015). 

 

I resultatet framkom det att prata med andra föräldrar som var i samma situation upplevdes 

bra på det sätt att de kunde få tips och information av varandra. Genom att prata med 

föräldrar med barn som gick igenom liknande behandlingar kunde föräldrarna känna sig mer 

förstådda och känna mer stöd (Doumit & Khoury 2017; Maree et al. 2016). Författarna tror 

att det kan vara bra med gruppsamtal på sjukhus, då kan föräldrar delta när deras barn är 

inneliggande för behandlingar, dock tror författarna att det kan vara svårt att få fram alla 

känslor från föräldrarna. Det har visats i tidigare forskning av Klassen, Gulati och Dix (2012) 

att det är svårt att som sjuksköterska arbeta nära föräldrar till cancersjuka barn då föräldrar 
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ibland kan vara väldigt reserverade. Det har visats i annan forskning av Kirk och Milnes 

(2016) att internetforum var ett bra sätt för föräldrar att dela känslor och upplevelser av att ha 

ett barn med en långvarig sjukdom, detta för att föräldrarna kunde vara tillgängliga när de 

själva ville.  

 

Resultatet från föreliggande studie visade att föräldrar ansåg att få information om barnets 

diagnos samt behandling var av stor vikt för att kunna fokusera på barnet (Aburn & Gott 

2014). Även att få information och vägledning av vårdpersonal när behandling skulle 

påbörjas framkom som viktigt i resultatet (Ångström - Brännström et al. 2015). Författarna 

till detta arbete tror att det är viktigt som sjuksköterska att vara ödmjuk och respektfull inför 

föräldrar och vara förberedd på frågor som kan tas upp. I tidigare forskning av Svensk 

sjuksköterskeförening (2017b) beskrivs att sjuksköterskan ska kommunicera med närstående 

på ett lyhört, empatiskt och respektfullt sätt.  

I resultatet framkom det enligt Gårdling et al. (2017) att det var viktigt att försöka bibehålla 

vardagen som tidigare när ens barn diagnostiserats med cancer, det var en prioritet för 

föräldrarna. Även att behålla normalitet och rutiner togs upp som viktigt, detta kunde göras 

genom att låta barnet träffa sina vänner för att känna sig gladare vilket även gjorde 

föräldrarna glada. Det tror författarna kan ses som meningsfullhet som enligt Antonovsky 

(2005) är att personen försöker se en mening med situationen och tar sig an utmaningen den 

ställs inför, exempelvis vid sjukdom. Författarna till detta arbete tror att när ett barn drabbas 

av cancer är det viktigt att som förälder känna meningsfullhet för att kunna ta sig an 

utmaningen som att leva nära cancer kan vara. Det kan vara att lära sig känna igen sitt barns 

mönster för att märka om barnet har ont eller mår dåligt. I tidigare forskning enligt Miller 

(2009) är det viktigt att föräldrarna frågar hur barnet mår eftersom barn inte alltid berättar, 

men det är även viktigt att lära känna sitt barns kropp för att uppmärksamma om barnet inte 

mår bra.   

Resultatet visade på att relationen föräldrar emellan försämrades när deras barn hade cancer, 

föräldrar uppgav att de inte la märke till varandra och bråkade mer än vanligt (Doumit & 

Khoury 2017; Körver et al. 2017). Även i tidigare forskning framkom det att 

familjerelationen försämrades hos föräldrar till barn med en långvarig sjukdom, detta för att 

barnets diagnos krävde mycket tid från föräldrarna (Smith, Cheater & Bekker 2012). 

Författarna till detta arbete tror det är viktigt att sjuksköterskor ser föräldrarnas behov och ger 

stöd till föräldrarna i vardagen. Det framkom dock i tidigare forskning av Pearson (2013) att 
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sjuksköterskor med arbetslivserfarenhet kortare än två år i pediatrisk onkologi, upplevde att 

de kände sig osäkra när det gällde att ge stöd till familjer med ett cancersjukt barn. Det 

svåraste var enligt sjuksköterskorna att kommunicera med barnet och familjen för att de 

kände att de inte hittade de rätta orden för att kunna ge bra stöd.  

 

Att vara syskon till ett cancersjukt barn och att vara syskon till ett barn med ryggmärgsbråck 

har sina likheter. Vid ryggmärgsbråck framkom det i tidigare forskning att syskon kunde 

känna att familjelivet ändrades och att fokus blev på det sjuka barnet (Bellin, Kovacs & 

Sawin 2008). I resultatet framkom det även att syskon till ett cancersjukt barn upplevde att 

familjens situation ändrades efter cancerbeskedet och att syskonet hamnade i skymundan 

(Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014; Long et al. 2015; Neville et al. 2016). Det har 

även visat sig att det finns vissa skillnader i att vara syskon till ett barn med ryggmärgsbråck 

och att vara syskon till ett barn med cancer, i resultatet framkom det att syskon kunde känna 

att de var en belastning (Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014; Long et al. 2015; Neville 

et al. 2016). Tidigare forskning av Bellin, Kovacs och Sawin (2008) visar på att syskon till 

barn med ryggmärgsbråck inte bara ser allt som negativt, utan även att de kan växa som 

person, träffa nya människor samt ta mer ansvar. 

 

I resultatet framkom det att syskon ville veta vad som skulle hända, vara delaktiga och prata 

med vårdpersonal om biverkningar relaterade till syskonets diagnos (Jenholt Nolbris, Enskär 

& Hellström 2014). Författarna menar att det kan ses som begriplighet samt hanterbarhet som 

enligt Antonovsky (2005) innebär att människan vid olyckliga händelser kommer att klara av 

att hantera situationen, samt kunna lösa och förstå framtiden. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017b) ingår det i personcentrerad vård att som sjuksköterska se och 

förstå närståendes individuella behov. För en god omvårdnad ska sjuksköterskan skapa en 

förtroendefull relation till både patient och närstående. Författarna till detta arbete tror att det 

är oerhört viktigt att som sjuksköterska ge familjen information, dels för att göra dem 

införstådda i barnets sjukdom men också för att ge svar på funderingar och minska syskonens 

rädsla och oro kring barnet. Just vikten av information är något som styrks i tidigare studie av 

Kreuger, Turup och Öijen (2000) där det framgick att det är viktigt att som sjuksköterska ge 

information till familjen och att den förmedlas på rätt sätt. Det var även bra om informationen 

var individuellt anpassad samt skriftlig och muntlig.  
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4.3 Metodologisk diskussion kring undersökningsgrupperna 

I föreliggande litteraturstudie användes elva stycken kvalitativa studier, enligt Polit och Beck 

(2012) är det viktigt att deltagare i kvalitativa studier har upplevt fenomenet som studeras. I 

samtliga elva studier var det syskons, föräldrars, singelföräldrars samt vårdnadshavares 

upplevelser av att ha ett syskon eller barn med cancer som studerades. Vilket författarna ser 

som en styrka eftersom det inte kan berättas om upplevelser om personerna inte upplevt 

fenomenet. Dock ser författarna det som en svaghet att ingen av studierna tagit upp far - och 

morföräldrars upplevelser, två av studierna (Körver et al. 2017; Maree et al. 2016) tog upp i 

sin metod att de hade en far/mormor med i vardera studie, dock har det inte redovisats något 

från vad de upplevde. 

 

Enligt Polit och Beck (2012) så är undersökningsgrupperna i kvalitativa studier oftast inte väl 

beskrivna, detta kan leda till att det som läsare blir svårt att dra en slutsats för sitt eget arbete. 

För att underlätta för läsare bör kvalitativa studier beskriva antalet deltagare samt de 

viktigaste egenskaperna hos deltagare, som ålder, kön och diagnos (Polit & Beck 2012). I den 

föreliggande litteraturstudien finns det vissa svagheter i de inkluderade studierna. I fyra 

studier anges ingen ålder på deltagare (Aburn & Gott 2014; Conway, Pantaleao & Popp 

2017; Körver et al. 2017; Maree et al. 2016), i en av studierna anges ingen diagnos (Körver et 

al. 2017). Författarna till detta arbete känner dock inte att dessa fakta är av stor vikt då det är 

familjers upplevelser av att leva med ett barn med cancer som har studerats. I de tre studierna 

som handlar om syskons upplevelser (Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014; Long et al. 

2015; Neville et al. 2016) är åldersspannet 7-24 år, detta ser författarna som en svaghet till 

resultatet då beskrivning av yngre syskons upplevelser uteblir. En annan svaghet anser 

författarna är att det är få studier som tar upp syskons upplevelser i föreliggande studies 

resultat. Författarna hade önskat mer artiklar om syskons upplevelser. I alla de elva 

inkluderade studierna angavs kön på deltagarna vilket var 97 män och 200 kvinnor detta ses 

som en styrka. Dock önskade författarna en mer jämställd fördelning av män och kvinnor då 

pappors upplevelser inte framgick lika mycket som mammors vilket författarna gärna hade 

velat veta mer om. I de elva inkluderade studierna är deltagarna från fem olika världsdelar, 

detta ses som en styrka då det kan visa på hur familjer upplever cancerdiagnoser hos barn i 

olika delar av världen. 



 

21 

 

4.4 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie har verkställts genom en beskrivande design, något som Polit och Beck 

(2012) menar är bra att använda när syftet är att beskriva ett fenomen. Endast primära källor 

har använts i resultatet då författarna till föreliggande studie ser det som en styrka. Polit och 

Beck (2012) menar att mest tillförlitligt är primärkällor för att dessa är skrivna av de forskare 

som har utfört studien. Till sökningarna av vetenskapliga artiklar användes databasen 

Medline via PubMed, det är en databas som är bra att använda sig av för att söka artiklar då 

den innehåller väldigt många olika tidskrifter med omvårdnads och medicinska artiklar (Polit 

& Beck 2012). Författarna till föreliggande studie ser dock en svaghet i att bara använt sig av 

en databas, detta för att sökningarna genererade högt antal träffar men författarna upplevde 

att ganska få antal studier passade till studiens resultat. Att använda sig av ytterligare en 

databas kunde möjligtvis bidragit till fler studier att använda.  

Författarna till föreliggande studie tror att det var bra att göra begränsningar i språk och 

publiceringsdatum, detta för att litteraturstudien skulle innehålla nyare forskning och för att 

författarna bara behärskar språken svenska och engelska. En svaghet med studier på engelska 

är enligt Polit och Beck (2012) att det kan bli feltolkningar, detta för att författarna inte har 

engelska som modersmål. Författarna har försökt minskat risken för det genom att översätta 

ord som varit svåra att förstå med hjälp av lexikon och författarna har först granskat 

artiklarna själva och sedan tillsammans för att se om författarna uppfattat resultatet i 

studierna lika. Begränsningen “child birth-18 years” gjordes för att den begränsningen fick 

fram fler studier som handlade om familjers upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn 

än om man inte hade den begränsningen. Detta ser författarna som en styrka då antalet träffar 

annars hade blivit högre med ännu färre passande studier till studiens syfte.  

Föreliggande studies syfte var att beskriva familjers upplevelser, därför var det en styrka att 

välja endast kvalitativa studier. I kvalitativa studier är uppsättningen med intervjuer och 

liknande mindre strukturerat vilket gör att deltagarna kan uttrycka sig mer än i kvantitativa 

studier (Polit & Beck 2012). För att svara på syfte och frågeställning valdes de sökord som 

hade störst chans att besvara detta. MeSH-termer användes, vilket är ett bra sätt att söka på då 

även andra termer med samma begrepp kommer upp (Polit & Beck 2012). För att 

sökningarna skulle begränsas användes den booelanska söktermen AND mellan sökorden 

samt valdes MeSH Major Topic till vissa av sökorden för att få de orden som huvudteman i 
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sökningarna. Detta ses av författarna till föreliggande studie som en svaghet för att relevanta 

artiklar kan falla bort då sökningen blir för precis. 

Att hitta teman som passade ihop anser författarna gjorde det lättare att bilda rubriker i 

resultatet och få en övergripande bild. Enligt Aveyard (2014) kan det letas efter liknelse i 

studierna som hittats och sedan tas de viktigaste teman fram från resultaten i studierna, som 

besvarar det valda syftet. Författarna har granskat studierna noggrant och arbetat efter 

inklusions- och exklusionskriterier eftersom det enligt Polit och Beck (2012) är ett bra sätt att 

begränsa urvalet. Inga studier har exkluderats på grund av personligt tyckande. I 

litteraturstudien har falsifiering och plagiering ej använts. Författarna till föreliggande studie 

anser att litteraturstudien är väl genomarbetad.  

  

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Resultatet från föreliggande litteraturstudie kan bidra med ökad kunskap till både 

grundutbildade såväl vidareutbildade sjuksköterskor, detta genom att ge en ökad kunskap om 

hur familjer upplever tiden då barnet har cancer. De inkluderade studierna i denna 

litteraturstudie visar på att många familjer upplevde att stöd från andra var viktigt, men även 

stöd från vårdpersonal var bra. Det visar på att det är viktigt att både grundutbildade såväl 

vidareutbildade sjuksköterskor får utbildning i hur de ska hantera situationer som kan uppstå i 

vårdandet av ett cancersjukt barn och relationen till familjen. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser att i yrket som sjuksköterska är det vid möte med familjer som har ett 

cancersjukt barn väldigt viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på familjernas känslor och 

behov för att kunna hjälpa dem på bästa sätt.  

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att vidare forskning inom området är viktigt 

för att uppmärksamma familjers behov av stöd. Detta för att de studier som finns inte tar upp 

hela familjers upplevelser, oftast tas det bara upp upplevelser hos en grupp av familjen och 

inte hela. Det saknas studier där hela familjers upplevelser tas upp samtidigt där de får prata 

om allt som sker tillsammans som en familj. Fortsatt forskning om familjers upplevelser är 

viktigt för att sjuksköterskor har en viktig roll vid vårdandet av ett cancersjukt barn och deras 

familjer. Det är viktigt att som sjuksköterska skapa en bra relation till barnet och familjen för 

att de ska känna trygghet och tillit.  
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4.7 Slutsats  

Det framkom i föreliggande litteraturstudie att föräldrar ofta upplevde en maktlöshet, syskon 

upplevde ofta att de hamnade i skymundan och de kände även att föräldrarna inte hade lika 

mycket tid för dem som tidigare. Föräldrar upplevde att relationen försämrades emellan 

varandra och stöd från vårdpersonal upplevdes som viktigt av både föräldrar och syskon. 

Författarna till litteraturstudien anser med hänvisning till vad som framkommit i egna studien 

att som sjuksköterska är det viktigt att bland annat ge stöd till familjen, veta hur och när 

information ska ges, hantera situationer som kan uppstå och att lära sig hantera relationen till 

familjerna. 
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6 Bilagor 

Bilaga 1: Tabell 2, resultatöversikt 

Författare Syfte Resultat 

Aburn & Gott Att ta reda på föräldrars uppfattningar och 

erfarenheter av att ta hand om ett barn med 

nyupptäckt akut lymfatiskt leukemi innan 

hemgång då första utbildning ges. 

Många föräldrar upplevde det som överväldigande att deras barn fått 

leukemi då många inte visste särskilt mycket om det och såg diagnosen 

som väldigt negativt. Många såg sjuksköterskor som viktiga då de gav 

stöd både till barnen men också till föräldrarna. 

 

Conway, Pantaleao & Popp. Att undersöka hopp hos föräldrar med ett barn 

som diagnostiserats med cancer samt ta reda på 

hur vårdpersonal kan bidra med hopp till 

föräldrarna. 

Många av föräldrarna definierade hopp som att se på allt med ett 

positivt synsätt och att alltid ha ett positivt förlopp i åtanke. Många 

ansåg även att det var Guds vilja och att gud skulle hjälpa deras barn 

att bli friskt. Hopp kunde även vara att personalen ingav hopp om att 

barnet skulle bli friskt, något som däremot gjorde att hoppet blev 

mindre var att personal kom med dåliga nyheter om cancern. 

Doumit & Khoury Att få förståelse för faktorer som underlättar och 

hindrar libanesiska föräldrars hantering av sitt 

barns cancer. 

Sju huvudteman framkom i studien, det var både faktorer som 

underlättade och hindrade. 

 Underlättande faktorer 

 att ha socialt och familjestöd  

 att ha en stark religiös tro  

 att tala om barnets cancer  

 sjukvårdspersonalens kommunikation  

 Hindrande faktorer 

 väntetider till sjukhuset och tiden på sjukhuset 

 förändringar i parrelationen 

 rivalitet mellan syskon 

Granek, Rosenberg-Yunger, Dix, 

Klaassen, Sung, Cairney & Klassen. 

Att undersöka hur föräldrar som är ensamstående 

till barn med cancer upplever sina livsstils 

stressorer samt hur de beskriver sina upplevelser 

av sjukhus omvårdnaden. 

Som ensamstående förälder upplevde man ekonomiska, emotionella, 

psykiska och fysiska problem relaterat till barnets cancerdiagnos och 

behandling. Det var svårt för föräldrarna att balansera vardagen med 

det cancersjuka barnet och de friska syskonen som också ville ha 

uppmärksamhet. 



 

 

 

Gårdling, Törnqvist, Edwinson 

Månsson, 

& Hallström. 

Att utforska föräldrars erfarenheter under deras 

barns strålbehandling. 

Tre viktiga teman framkom i studien, de var: 

 Att leva i ständig balans mellan att tvinga och skydda barnet 

 Att känna hopp och förtvivlan 

 Att känna maktlöshet och att uppnå kontroll 

Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström. Att beskriva syskons tankar om sorg relaterat till 

deras bror eller syster som lider av cancer. 

Fyra kategorier av sorg framkom i studien, de var: 

 Sorg över att känna sig bortglömd i familjen 

 Oro och sorg över det sjuka syskonets saknad av ett normalt 

liv 

 Sorg precis efter att syskonet fått sin diagnos 

 Sorg efter syskonets död 

Körver, Kinghorn, Negin, Shea- 

Perry & Martiniuk 

Att undersöka om socialt stöd via cancer 

lägerprogram kan förbättra hanterings 

mekanismer hos föräldrar med ett cancersjukt 

barn, samt hur cancer läger ger föräldrar 

möjligheter att diskutera med andra föräldrar i 

samma sits. 

Många föräldrar upplevde lägret som nyttigt för att det fanns stöd av 

personal att få när man behövde, samt att man kunde försöka bygga 

upp relationen till varandra igen. Det som sågs som mest nyttigt var att 

få dela erfarenheter med andra föräldrar i samma sits, dock så märktes 

det att föräldrar till barn där cancern inte skulle gå att botas kände sig 

mer utanför då många inte visste hur de skulle vara kring de. 

Long, Marsland, Wright & Hinds. Att undersöka syskons erfarenhet av att ha en 

bror eller syster med cancer och deras syn på att 

delta i grupp med andra syskon med liknande 

situation. 

 

Fyra olika huvudområden framkom från studien, det var: 

 Att veta att någonting är fel 

 Att förstå meningen med cancer. 

 Att anpassa sig till förändringar i familjelivet och i det 

personliga livet 

 Att hantera känslomässiga reaktioner relaterat till syskonets 

cancer. 

Maree, Parker, Kaplan & Oosthuizen Att undersöka föräldrar till barn med cancers 

behov av information. 

Fyra huvudteman redovisades i studien de var: 

 chocken över diagnosen 

  behov av information om sjukdomen och undersökningarna 

  att leva med behandling 

 behov av information och kommunikation 



 

 

 

Neville, Simard, Hancock, Rokeach, 

Saleh & Barrera. 

Att uppmärksamma hur syskon upplever sin bror 

eller systers cancer, samt hur de hanterar känslor 

och tankar som uppkommer. 

Tre huvudteman framkom 

 syskons känslomässiga upplevelser,  

  förändringar i syskonets ansvarsområde 

 förändringar under åtta veckors period i gruppdeltagande 

Ångström-Brännström, Engvall, 

Mullaney, Nilsson, Wickart-

Johansson, Svärd, Nyholm, Lindh & 

Lindh 

Att beskriva hur föräldrar känner när deras barn 

genomgår strålbehandling, samt att ta reda på 

föräldrars förslag till att förbättra vården kring 

strålbehandling. 

Många föräldrar kände att livet förändrades efter cancerbeskedet och 

att det påverkade hela familjen, de kände även att det var jobbigt att se 

sitt barn må dåligt under och efter strålbehandlingen. Att få stöd och att 

personalen tog sig tid att lyssna var väldigt uppskattat hos föräldrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2: Tabell 3, metodologisk översikt 

Författare, studieår, 

studie land. 

Titel Design och eventuell 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlings metod Dataanalys 

metod 

Aburn & Gott. 

2014 

Nya Zeeland 

Education Given to Parents of 

Children Newly Diagnosed 

with Acute Lymphoblastic 

Leukemia: The Parent’s 

perspective. 

Kvalitativ ansats. 

 

 

12 föräldrar till barn med cancer. 

Ålder: ej angivet  

Könsfördelning: 9 mammor och 

3 pappor. 

Diagnos: akut lymfatisk leukemi 

(ALL). 

Semistrukturerade 

intervjuer personliga 

eller via telefon. 

Grundad 

teoretisk analys. 

Conway, Pantaleao & 

Popp. 

2017 

USA 

Parents' Experience of Hope 

When Their Child Has 

Cancer: Perceived Meaning 

and the Influence of Health 

Care Professionals. 

Kvalitativ ansats. 50 föräldrar till barn med cancer, 

Ålder: ej angivet 

Könsfördelning: 48 mammor och 

2 pappor. 

Diagnoser: leukemi, tumörer och 

lymfom. 

Intervjuer. Innehållsanalys. 

Doumit & Khoury. 

2017 

Libanon 

Facilitating and hindering 

factors for coping with the 

experience of having a child 

with cancer: A Lebanese 

perspective. 

Beskrivande och 

tolkningsfenomenologisk 

design. 

 

Kvalitativ ansats. 

12 föräldrar till barn med cancer. 

Ålder: 24-48 år. 

Könsfördelning:10 mammor och 

2 pappor.  

Diagnoser: akut lymfatisk 

leukemi (ALL) neurofibromatos, 

Hodgkins lymfom och 

rabdomyosarkom. 

Intervjuer. Tematisk analys. 



 

 

 

Granek, Rosenberg-

Yunger, Dix, Klaassen, 

Sung, Cairney & 

Klassen. 

2014 

Kanada 

Caregiving, single parents and 

cumulative stresses when 

caring for a child with cancer. 

Konstruktivistisk grundad 

teoretisk design. 

 

Kvalitativ ansats. 

29 ensamstående föräldrar till 

barn med cancer.  

Ålder: 22-61 år. 

Könsfördelning:24 kvinnor och 5 

män. 

Diagnoser: leukemi, lymfom, 

sarkom, neuroblastom och Wilms 

tumör. 

Intervjuer. Induktiv 

innehållsanalys. 

Gårdling, Törnqvist, 

Edwinson Månsson, 

& Hallström. 

2017 

Sverige 

Parents' Lived Experiences 

During Their Children's 

Radiotherapy. 

Deskriptiv induktiv design. 

 

Kvalitativ ansats. 

10 föräldrar till barn med cancer. 

Ålder: 25-45 år. 

Könsfördelning:8 mammor och 2 

pappor.  

Diagnoser: hjärntumörer, solid 

tumör, leukemi. 

Personliga dagböcker 

där man fick skriva ner 

sina känslor. 

 

Information 

saknas. 

Jenholt Nolbris, Enskär 

& Hellström. 

2014 

Sverige 

Grief related to the experience 

of being the sibling of a child 

with cancer. 

Deskriptiv design. 

 

Kvalitativ ansats. 

29 syskon till barn med cancer. 

Ålder: 8-24 år. 

Könsfördelning:12 pojkar och 17 

flickor. 

Diagnoser: leukemi, hjärntumör, 

lymfom, neuroblastom, Ewings 

sarkom, magsäckscancer. 

Intervjuer med öppna 

frågor. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Körver, Kinghorn, 

Negin, Shea- Perry & 

Martiniuk. 

2017 

Kanada 

Assessing the experience of 

social support for parents who 

attended Camp Trillium's 

pediatric oncology family 

program. 

Grundad teoretisk design. 

 

Kvalitativ ansats. 

58 vårdnadshavare till barn med 

cancer. 

Ålder: ej angivet 

Könsfördelning:34 mammor, 23 

pappor och 1 mor/farförälder. 

Diagnos: ej angivet. 

Semistrukturerade 

intervjuer personligen 

eller via telefon. 

Induktiv 

innehållsanalys. 



 

 

 

Long, Marsland, Wright 

& Hinds. 

2015 

USA 

 

Creating a Tenuous Balance: 

Siblings’ Experience of a 

Brother’s or Sister’s 

Childhood Cancer Diagnosis. 

Kvalitativ ansats. 30 syskon till barn med cancer. 

Ålder: 10-17 år. 

Könsfördelning:19 pojkar och 11 

flickor.  

Diagnoser: leukemi, lymfom 

samt olika tumörer. 

Intervjuer med öppna 

frågor. 

Grundad 

teoretisk analys. 

Maree, Parker, Kaplan & 

Oosthuizen. 

2016 

Sydafrika 

 

The Information Needs of 

South African Parents of 

Children With Cancer. 

Deskriptiv fenomenologisk 

design. 

 

Kvalitativ ansats. 

13 vårdnadshavare till barn med 

cancer. 

Ålder: ej angivet  

Könsfördelning:9 mammor, 2 

pappor, 1 far/morförälder 1 

faster/moster. 

Diagnoser: leukemi, njurcancer 

och synnervs gliom. 

Intervjuer. Induktiv tematisk 

analys. 

Neville, Simard, 

Hancock, Rokeach, 

Saleh & Barrera. 

2016 

Kanada  

The Emotional Experience and 

Perceived Changes in Siblings 

of Children With Cancer 

Reported During a Group 

Intervention. 

Kvalitativ ansats. 22 syskon till barn med cancer. 

Ålder: 7-18 år. 

Könsfördelning:11 pojkar och 11 

flickor.  

Diagnoser: leukemi och lymfom. 

Observationer genom 

både individuella träffar 

och gruppträffar.  

Innehållsanalys. 

Ångström-Brännström, 

Engvall, Mullaney, 

Nilsson, Wickart-

Johansson, Svärd, 

Nyholm, Lindh & Lindh. 

2015 

Sverige 

Children Undergoing 

Radiotherapy: Swedish 

Parents' Experiences and 

Suggestions for Improvement. 

Kvalitativ ansats. 32 föräldrar till barn med cancer. 

Ålder: 26-57 år. 

Könsfördelning:16 mammor och 

16 pappor.  

Diagnoser: akut lymfatisk 

leukemi, hjärntumör, sarkom, 

neuroblastom och Wilms tumör. 

Semistrukturerade 

intervjuer via telefon 

eller personligen. 

Innehållsanalys. 

 

 

 

  


