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Sammanfattning 

Bakgrund 

När ett barn insjuknar i cancer drabbar det hela familjen. Biverkningar från 

behandlingar och alla sjukhusbesök förändrar det vardagliga livet. Som sjuksköterska 

ska man ha i åtanke att anhöriga är delaktiga i vården av patienten och att de behöver 

stöd och avlastning. 

Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur familjen upplever sin 

situation under barnets cancerbehandling samt att sammanställa och beskriva de 

insamlade studiernas datainsamlingsmetod. 

Metod 

En litteraturstudie med en deskriptiv design som baserats på 11 vetenskapliga artiklar 

med en kvalitativ ansats. Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och 

Pubmed. 

Huvudresultat 

Att vara förälder och syskon till ett barn med cancer visade sig vara känslomässig kamp 

både fysiskt och psykiskt. Det vardagliga livet blandades med barnets behandlingar. De 

ville hålla sig positiva, kunna hjälpa det sjuka barnet i kampen och undvika att skapa 

mer oro. Att få bra information och vara delaktig i vården sågs som en viktig 

komponent för att själv kunna må bra. 

Slutsats 

Hela familjen påverkas och syskonen till barnet blir oftast mer känslomässigt engagerad 

än vad föräldrarna tror. Hela situationen kretsar kring behandlingar och bemötandet från 

vårdpersonalen, eftersom det är oftast bemötandet som påverkar hur familjen upplever 

sin situation i samband med behandlingar. 
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Abstract 

Background 

When a child is diagnosed with cancer, it affects the whole family. Side effects from the 

treatments and all hospital visits alter everyday life. As a nurse, you need to keep in 

mind that relatives are involved in the care of the patient and that they need support and 

relief. 

Aim 

The aim of the present study was to describe the family experience their situation during 

the child's cancer treatment, and to compile and describe the collected studies data 

collection method. 

Method 

A literature study with a descriptive design, which is based on 11 scientific articles with 

a qualitative approach. The literature search was conducted in the databases Cinahl and 

PubMed. 

Main results 

Being a parent and siblings of a child with cancer turned out to be emotional struggle 

both physically and mentally. The everyday life mixed with the child's treatments. They 

wanted to stay positive, to help the sick child in the fight and avoid creating more 

worry. Getting good information and be involved in health care was seen as an 

important component of being able to feel good. 

Conclusion  

The whole family is affected, and the siblings of the child are usually more emotionally 

involved than the parents think. The whole situation revolves around treatments and 

approach from the medical staff, because it is usually the approaches that affects how 

the family experiences their situation in the context of treatments and information. 
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1. Introduktion 

År 2014 ställdes det cirka 41 000 cancerdiagnoser i Sverige. Cancer kommer från celler 

som på någon plats i kroppen har börjat dela sig okontrollerat, dessa celler bildar en 

tumör. Ibland sprider sig cancerceller och bildar dottertumörer, så kallade metastaser. 

Cancerceller är oftast maligna (elakartade) men det finns även benigna (godartade) 

tumörer, det sistnämnda kan inte bilda metastaser. Sjukdomen hos barn skiljer sig från 

cancer hos vuxna, barnens tumörer är oftast mer aggressiva och snabbväxande. 2014 

diagnoserades 396 personer i åldern 0-19. Cirka 40 procent av fallen utgörs av 

leukemier och lymfom, omkring 30 procent av hjärntumörer och resten är andra 

cancerformer (Ericson & Ericson 2012; Socialstyrelsen 2015).  

 

1.1 Behandlingar – Alternativ, biverkningar och eftervård 

Den medicinska behandlingen av cancer anpassas efter vilken typ av cancer det är och 

vart i kroppen den växer. Kirurgi, cytostatikabehandling och strålbehandling är de 

vanligaste behandlingsalternativen och de används i kombination av varandra eller var 

för sig. Även stamcellstransplantationer sker i vissa fall. Behandlingsformen anpassas 

utifrån om behandlingen ska vara kurativ eller palliativ, vid behandling finns det alltid 

risken för allvarliga biverkningar och därför är det viktigt att ha en plan för 

behandlingen, oavsett om det är för att bota sjukdomen, förlänga livet eller lindra 

symptomen (Ericson & Ericson 2012; Lorentsen & Grov 2011). 

Cytostatikabehandling medför oftast omfattande biverkningar, eftersom att skillnaden 

mellan vanliga celler och maligna är liten. Det verkar främst på de celler som delar sig 

snabbt och därför brukar det påverka celler i slemhinnorna, gonader, benmärgen och 

hårsäckarna. De flesta som får cytostatika blir även utmattade, febriga, få domningar i 

fingrarna och få en påverkan på hjärnan, hur mycket som minnet och 

koncentrationsförmågan påverkas vet forskarna inte ännu. Strålbehandling är oftast 

smärtfri men den kan ofta ha smärtsamma biverkningar, ibland akuta biverkningar som 

kommer under eller direkt efter behandling medan vissa kan komma långt efteråt. Ofta 

blir det hudreaktioner precis i det fältet, huden blir då röd, kan börja fjälla, få en ökad 

pigmentering och även bli sårig och vätskande. Det är vanligt att patienter kan tappa 

aptiten under strålbehandlingar, troligen är det på grund av den allmänna tröttheten och 

utmattningen de kan känna (Lorentsen & Grov 2011).  
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Föräldrar till ett cancersjukt barn tillhör en av de grupperna som har ökad risk att 

utveckla post-traumatisk stress syndrom (Ljungman, Ljungman, Hoven, Cernvall & von 

Essen 2015). 

Depressionen kan komma i olika stadier av sjukdomen, ibland är det en reaktion på 

diagnosen och senare under behandlingen så kan det komma till följd av förlusten av 

funktioner och roller när personen inte längre klarar av de dagliga aktiviteterna. Även 

att vara färdigbehandlad är en rädsla eftersom det är då tankarna om återfall infinner sig, 

trots efter många år som färdigbehandlad så släpper oftast inte den rädslan utan livet ses 

som skört (Lorentsen & Grov 2011). 

Personer som överlevt sin sjukdom har en ökad risk för post-traumatisk stress syndrom. 

Trots de ökade riskerna så visar de flesta friskförklarade personer även positiva 

förändringar med exempelvis hur de behandlar andra människor och hur de ser på sin 

egen framtid. Barn som får en cancerdiagnos har en ökar risk för att utveckla depression 

och ångest. Även om ett flertal av symptomen för depression kan ses som biverkningar 

av cancerbehandlingen så gäller det att uppmärksamma dessa eftersom dessa symtom 

kan höra ihop med depression. En stark och trygg relation till vårdaren ger ett bättre 

psykiskt mående hos barnet som de behöver en individualiserad och lagom 

kunskapsnivå på informationen, och detta gäller alla behandlingar kring sjukdomen 

(Docherty, Kayle, Maslow, & Santacroce 2015).  

 

1.2 Sjuksköterskan och anhörigas roll 

Att drabbas av cancer i vuxen ålder påverkar livet på olika sätt eftersom det tar upp en 

stor del av vardagen, det påverkar även förmågan till att leva som vanligt så som med 

arbete, sociala kontakter och hur man hanterar de vardagliga aktiviteterna som tidigare 

delades upp inom familjen. Som närmast anhörig blir den här situationen extra 

ansträngande eftersom personen får ta på sig rollen som vårdare och samtidigt hantera 

vardagen och arbete (Sjövall, Gunnars, Olsson & Thormé, 2010).  

Föräldrar till ett barn med cancer fungerar som ett viktigt verktyg för hur barnet hanterar 

situationen. Både barnen och vårdgivarna föredrar att föräldrarna är närvarande när 

informationen om behandlingar och biverkningar ges, eftersom föräldrarna kan förklara 

detta för barnet efteråt på ett lättförståeligt sätt och på deras nivå (Sposito et al. 2014). 

Stödet mellan den närstående och den sjuke är betydande för deras tid med vårdkontakt, 

det är inte bara den sjuke som får hjälp utan den kan även uppmärksamma 

dennärståendes situation och på så sätt ge ett betydande stöd i situationen samtidigt som 
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bristande stöd mellan dem kan förvärra situationen avsevärt. Som sjuksköterska i 

kontakt med de anhöriga och den sjuke så är det viktigt att uppmärksamma relationen 

emellan de, vid en fungerande relation som försämras är det viktigt att försöka förbättra 

och stärka relationen och om relationen redan är dålig och försämras gradvis så är det 

viktigt att se över på vilka sätt som de anhöriga kan bli avlastade både delvis som 

underlättning eller helt och hållet om det inte är hållbart (Carlsson och Wennman-

Larsen 2014). 

Att arbeta inom onkologin som sjuksköterska är speciellt, cancerpatienter innehar oftast 

en tacksamhet och uppskattning mot personalen och vården som ges, vilket sällan ses i 

andra vårdmiljöer. Sjuksköterskan ska vara fullt närvarande och fokusera på att 

tillgodose patientens behov, i denna kontakt så kan även sjuksköterskan bli förändrad i 

sitt synsätt genom att göra en skillnad i någons liv (Raingruber & Wolf, 2015). 

Sjuksköterskans roll som vårdare kommer att kräva att hen har koll på patientens 

nätverk och behov av stöd för att veta vart den kan vända sig. Detta kan ge ett utökat 

ansvar för sjuksköterskan eftersom de anhöriga blir mer och mer involverade i vården, 

då behöver inte sjuksköterskan bara ha fokus på att ge vården utan även att lära ut och 

informera de anhöriga till exempel hur de kan upptäcka förändringar i den sjukes 

tillstånd som biverkningar och andra symptom från mediciner, men även mer 

grundläggande som nutrition, hygien och även emotionella aspekter kring tillståndet. 

Därför kommer troligen sjuksköterskans framtida utmaning att innefatta mer lösningar 

för att kommunicera kring, övervaka och administrera vård och stöd (Carlsson & 

Wennman-Larsen 2009). 

  

1.3 Antonovskys teori 

Känsla av sammanhang (KASAM) myntades år 1979 av Aaron Antonovsky. Teorin 

kom till för att försöka förklara hur två personer som upplever samma svårigheter kan 

uppleva det olika. Antonovsky tar upp ett exempel med kvinnor som suttit i 

koncentrationsläger. Av dessa som överlevt var 29 procent i tillfredställande psykisk 

hälsa. Antonovsky grundade då begreppet KASAM för att förklara detta fenomen. 

KASAM består av tre centrala begrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet är hur en individ upplever inre och yttre påverkan. En person med hög 

känsla av begriplighet ser inre och yttre påverkan som förklarbara, förutsättningsbara 

och sammanhängande. En person med låg känsla ser påverkan som kaotisk, oförklarlig 

och oväntad. Den inre och yttre påverkan kan innefatta saker som sjukdomar, krig och 
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misslyckanden. Andra komponenten i KASAM är hanterbarhet det vill säga vilka 

resurser har personen själv och runt omkring sig. Det kan vara personer man har runt sig 

såsom familj, vänner och sjukvårdspersonal. Meningsfullhet är den tredje och sista 

komponenten. Antonovsky såg meningsfullhet som KASAMs motivationsbegrepp. En 

individ med hög meningsfullhet söker en mening i det som händer och drar sig inte för 

att vara medverkande och delaktig i det som sker. Dessa tre komponenter tillsammans 

avgör hur väl en person kan gå igenom en tragisk händelse. Sjuksköterskan bör jobba 

med att stärka patientens KASAM, genom att ta reda på personens styrkor och 

svagheter för att kunna sätta in åtgärder där det behövs (Antonovsky 2005).  

 

1.4 Definitioner 

Uppleva – ”Uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan och inte rationellt” 

(Nationalencyklopedin 2015). 

Omvårdnad – ”Omvårdnad omfattar de åtgärder som man inom ramen för vård och 

omsorg vidtar för och tillsammans med en människa, frisk eller sjuk, i syfte att 

upprätthålla eller uppnå optimal hälsa och livskvalitet eller stödja henne inför döden. De 

behov och problem som omvårdnaden riktas mot kan vara av såväl fysiologisk som 

sociokulturell och andlig karaktär och präglas av en helhetssyn på individen” 

(Nationalencyklopedin 2015). 

Familj – ”En familj består av närbesläktade släkten eller av ett isolerat släkte; 

närbesläktade familjer bygger i sin tur upp en ordning” (Nationalencyklopedin 2015). 

Vi definierade familjen i denna litteraturstudie som den närmaste familjen, föräldrar 

samt syskon. Barn i åldrarna 0 – 18 år tas med i studien. 

  

1.5 Problemformulering 

Barn med cancer och deras anhöriga är en sårbar grupp eftersom behandlingarna och 

biverkningarna påverkar hela familjen och vardagen. Både barnet och familjen till 

barnet som genomgår en cancerbehandling har en ökad risk för bland annat depression 

och ångest, därför är stödet och förståelse för familjen extra viktig för deras vardag och 

välbefinnande. En sjuksköterska kommer att komma i kontakt med de drabbade barnen 

och deras familj inom vården och därför är den här litteraturstudien viktig för att 

uppmärksamma familjens roll i behandlingarna och upplevelsen av vården när barnet 

behandlas för cancern. 
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1.6 Syfte och frågeställning 

Syftet är att beskriva hur familjen upplever sin situation under barnets cancerbehandling 

samt att sammanställa och beskriva de insamlade studiernas datainsamlingsmetod. 

 

● Hur upplever familjen sin situation under barnets cancerbehandling?  

● Vilken datainsamlingsmetod används i de valda studierna? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

Denna studie utformades som en litteraturstudie med en deskriptiv design (Polit & Beck 

2012). 

 

2.2 Sökstrategi 

Databaserna Medline via PubMed och Cinahl användes för vid sökingen av artiklar. 

Dessa två databaser är enligt Polit och Beck (2012) lämpliga datasbaser att använda sig 

av därför båda är breda databaser som innehåller tidskrifter och artiklar rörande 

omvårdnadsforskning. Sökorden valdes efter syftet. I Cinahl användes childhood 

neoplasms, family och siblings. I Medline via PubMed användes sökorden neoplasms, 

parents, experience, treatment och siblings. 

I databasen Cinahl finns ämnestermen ”Cinahl Headings” (CH) och i Medline via 

PubMed finns termen ”Medical Subject Headings” (MeSH). Termerna användes för att 

söka på databasens ämnesordsindex. Ämnesordindex är en gemensam terminologi för 

flera synonymer. Dessa termer underlättar sökningen (Polit & Beck 2012). Den 

booleska termen ”AND” användes för att kombinera två eller flera sökord detta för att 

kunna göra sökningen mer specifik (Polit & Beck 2012). Vart CH, MeSH och AND 

användes i sökningarna preciseras i tabell 1. De begräsningar som användes i 

sökningarna var: Fulltext, Peer Reviewed, Engelska och i tidspannet 2005-01-01 till 

2015-12-31 i Cinahl. I Medline via PubMed användes: Full text, artiklar rörande 

engelska och publicerat senast 10 år sen. Begräsningarna visas också i tabell 1. 
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Tabell 1. Utfall av databassökningar. 

Databas  Söktermer  Begräsningar  Antal 

träffar 

Valda artiklar 

(exkl. dubbletter)  

Cinahl  Childhood Neoplasms 

(CH) AND Family (CH)  

Linked Full Text, 

English, Peer 

Reviewed, 2005-

01-01 – 2015-12-

31 

46  5 

Medline Neoplasms (MeSH) AND 

Parents (MeSH) AND 

experience AND 

Treatment 

Full Text, English, 

Publicerade senast 

10 år sen 

128 2 

Cinahl Childhood Neoplasms 

(CH) AND Siblings (CH) 

Linked Full Text, 

English, Peer 

Reviewed, 2005-

01-01 – 2015-12-

31 

40 1 

Medline Siblings (MeSH) AND 

Neoplasms (MeSH) AND 

Experience 

Full Text, English, 

Publicerade senast 

10 år sen 

43 3 

   257 11 

 

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier var: Kvalitativa artiklar, barnets ålder 0-18 år, publicerade tidigast 

första januari 2005 och skriven på Engelska. 

Exklusionskriterier: Litteraturstudier, artiklar som inte var relevanta för frågeställning 1. 

Behandling vid palliativvård. Följde inte IMRAD-struktur där det ska finnas 

introduktion, metod, resultat och diskussion (Polit & Beck 2012). 

 

2.4 Urvalsprocess 

257 titlar och 95 abstract lästes av sökningarna. Utifrån studiens förbestämda 

inklusions- och exklusionskriterier skalades antalet artiklar ner till 11 artiklar, se figur 1. 

Undantaget i figur 1 var att Woodgate (2006) inte fanns tillgänglig i full text via 

högskolan i Gävles databaser. Artikeln i helhet tillkom efter att författarna till 

föreliggande studie ar varit i kontakt med artikelns författare Roberta Lynn Woodgate 

via mail. Mailen hittades på University of Manitobas hemsida där Woodgate arbetar. 
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Figur 1. Flödesschema 

 

2.5 Dataanalys 

Författarna började med att numrera artiklarna 1-11 för att lättare kunna få överblick, 

diskutera och gå tillbaka till den specifika artikeln. De 11 artiklar lästes enskilt igenom 

upprepade gånger för att bilda en helhetsuppfattning av innehållet. Författarna läste 

ytterligare igenom artiklarna en gång till med fokus på metod- och resultatdel. Under 

denna process användes överstryckningspennor för att markera det som svarade på 

frågeställning 1 och 2. Författarna skrev även ihop en sammanfattning av det som 

markerats. Detta diskuterades sen internt bland författarna. Två tabeller skapades, bilaga 

Sammanlagda träffar: 257 

stycken 

Lästa abstract: 95 stycken  

Exkluderade tillföljd av att rubriken 

inte var relevant till föreliggande 

litteraturstudies syfte: 162 stycken 

  
 

Exkluderade tillföljd av att 

abstractet inte var relevant till 

syftet: 70 stycken 

 

Kvarvarande artiklar: 25 

stycken 

 
Artiklarna gick ej att finna i full 

text: 7 stycken 

Artiklar lästa i fulltext: 18 

stycken  

Exkludering tillföljd av artikel inte 

svarade föreliggande litteraturstudies 

syfte: 4 stycken 

Exkludering tillföljd av dubblett: 3 

stycken 

 

 Kvarvarande artiklar använda i 

litteraturstudie: 11 stycken 
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1 och 2, där författare, år, land, titel, ansats/design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalys, syfte och resultat togs upp. Detta enligt Polit och 

Beck (2012) rekommendationer. Med hjälp av denna tabell kunde författarna se likheter 

och olikheter i artiklarna för frågeställning 1. Efter bearbetning fram kom de två 

huvudrubrikerna Föräldrarnas upplevelser och Syskonens upplevelser. 

Huvudrubrikerna har tre underrubriker vardera. Hur vardagen förändras, Information 

från vårdpersonal och Stödet från det sociala nätverket under Föräldrarnas 

upplevelser. Under Syskonens upplevelser finns underrubrikerna Förlorad självidentitet, 

Mindre uppmärkssamhet och Vara där för familjen.     

För frågeställning 2 bearbetades artiklarnas metoddel för att sammanställa artiklarnas 

datainsamlingsmetoder. Dessa skrevs upp och sammanställdes. Detta presenteras under 

rubriken Datainsamlingsmetoder.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna eftersträvade ett objektivt synsätt för att undvika att egna värderingar 

speglar resultatet. Hänsyn till riktlinjer och regler gällande plagering och referering 

enligt Polit och Beck’s (2012) rekommendationer har tagits.  10 av de 11 valda 

artiklarna i litteraturstudien hade blivit godkända av en etisk kommitté. I Kobayashi, 

Hayakawa och Hohashi’s (2015) artikel framgår det inte om de blivit etiskt godkända. 

Författarna till den artikeln har däremot visat ett etiskt tänkande.  

 

3. Resultat 

Resultatet baserar sig på elva stycken vetenskapliga artiklar. Efter bearbetning av 

artiklarna framkom det gemensamma teman och utifrån dessa så skapades två 

huvudrubrikerna med respektive underrubriker. För frågeställning 2 skapades en rubrik 

Dessa preciseras i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrarnas upplevelse 

– Hur vardagens förändras 

– Information från vårdpersonal 

– Stödet från det sociala nätverket 

Syskonens upplevelse 

– Förlorad självidentitet 

– Mindre uppmärksamhet 

– Vara där för familjen 

Datainsamlingsmetoder 
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Figur 2. Resultatets rubriker med underrubriker. 

 

3.1 Föräldrarnas upplevelse 

3.1.1 Hur vardagen förändras 

Under behandlingen så ändrades föräldrarnas liv med hushållet, arbetet och att inte 

kunna planera framtiden eftersom barnet kunde må sämre. De försökte hålla sig positiva 

under behandlingarna och i vardagen för det var deras ansvar att inte oroa barnet ännu 

mer. Att hålla sig positiv var nödvändigt för att kunna anpassa livet efter olika 

situationer som uppstod även om det fanns svårigheter till att hålla känslorna under 

kontroll. Många tankar kring framtiden och vad som kunde gå fel dök ständigt upp och 

därför var det viktigt att hålla familjen nära. Familjebandet och relationerna stärktes 

eftersom de fick stöd av varandra och fick spendera mer tid ihop med partnern och det 

sjuka barnet i samband med mer tid på sjukhuset och behovet av att vara hemma med 

det sjuka barnet och syskonen mer. Målet de hade under behandlingarna var att få livet 

och vardagen att flyta på och strävan efter att behålla hoppet var något de kämpade med 

dagligen. Arbetet var inte längre i fokus utan det var familjen som alltid kom i första 

hand (Björk, Wiebe & Hallström 2005; Brody & Simmons 2007; Shortman et al. 2012). 

Under behandlingsprocessen ledde oron som föräldrarna bar på ofta till sömnproblem. 

De hade svårt att slappna av och somna eftersom det var då tankarna fick fritt utrymme. 

Under nätterna så fick de även gå upp för att ta hand om barnet eller trösta om det var 

ledset. Sömnbristen ledde till att föräldrarna kände sig slutkörda och inte hade någon 

ork kvar till att ta itu med de vardagliga sysslorna. Matrutinerna blev anpassade efter 

barnets mående, eftersom under vissa perioder i behandlingen så mådde barnet dåligt 

över matlukterna och då anpassade sig hela familjen till detta (Klassen et al. 2012). 

Föräldrarna beskrev att arbetet blev lidande med alla behandlingar, sjukhusbesök och 

när de såg att barnet mådde dåligt. De tappade även orken och motivationen för att 

arbeta och såg inte det som ett måste, dock så är betalningarna som görs till sjukhuset en 

viktig faktor om att ändå kunna ha kvar arbetet för att klara av ekonomiska biten om 

barnet låg inne för en behandling. De kände sig oroliga eftersom att syskonen till det 

sjuka barnet kunde bli ännu mer lidande om den ekonomiska delen i familjen skulle 

ändras (Brody & Simmons 2007; Fletcher 2010; Huang, Mu & Chiou 2008; Shortman 

et al. 2012). Föräldrarna upplevde även utifrån sitt perspektiv att det friska syskonet 

ändrade sitt beteende för att få mer uppmärksamhet genom att syskonen sökte efter 
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bevis i föräldrarnas handlingar för att styrka att föräldrarna bara brydde sig om det sjuka 

barnet. Somatisering förekom och syskon ville söka vård för saker som föräldrarna såg 

som triviala. Detta uppfattades av föräldrarna som ett försök av syskonen att få mer 

uppmärksamhet riktat mot sig (Sidhu, Passmore & Baker 2005). 

3.1.2 Information från vårdpersonalen 

Kommunikation med vårdpersonal om sjukdomen, behandlingsprocessen och aktuella 

situationen betydde mycket för föräldrarna. De visste oftast inte så mycket om 

sjukdomen och behandlingarna, om vårdpersonalen då förklarade tydligt så fick 

föräldrarna hopp om barnets återhämtning och ökad förståelse i förändringar och 

ändrade planer. En rak och tydlig dialog om situationen och en regelbunden uppföljning 

om vilka behandlingar som kunde komma att ske, hur sjukdomen utvecklades, vad som 

kunde hända sedan och att vårdpersonalen hade tid till att svara på frågor och 

funderingar var det viktigaste för föräldrarna (Brody & Simmons 2007). 

En svårighet med att lyssna på all information fanns också, det var inte all fakta som 

föräldrarna förstod och kom ihåg, därför var det väldigt uppskattat att få en skriftlig 

information på broschyrer och tips på länkar via internet som föräldrarna kunde läsa och 

fördjupa sig i sjukdomen och behandlingarna. Detta gav en ökad trygghet och tilltro 

(Shortman et al. 2012). 

 Viktigt var även att både familjens och det sjuka barnets behov blev tillgodosedda. 

Föräldrarna upplevde då att de blev delaktiga i behandlingarna och kunde känna att de 

fick mer kontroll över sjukdomen. I många situationer var personalen stressade och 

hade inte tid till att svara på frågor och funderingar och det gjorde att föräldrarna kände 

en osäkerhet och en misstro till vården. De kände sig även som en börda för personalen 

och drog sig för att ställa frågorna för att inte vara i vägen (Björk, Wiebe & Hallström 

2005; Huang, Mu & Chiou 2008; Jackson et al. 2007). 

3.1.3 Stödet från det sociala nätverket 

Det sociala stödet kunde komma ifrån många olika håll. Släktingar, samhället, arbetet 

och kyrkan, men oavsett varifrån stödet kom så spelade det en stor roll i föräldrarnas 

mående och hur de kunde hantera situationen. Släktingarna var oftast till en stor hjälp 

för att få vardagen att fungera med arbete och sjukhusbesök, oftast fick föräldrarna 

avlastning med syskonen i familjen så de kunde rikta uppmärksamheten till det sjuka 

barnet. Släktingarna kunde även hjälpa till med nödvändiga saker i vardagen så som 
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ekonomin när föräldrarna inte kunde arbeta i vissa perioder. Vänner och bekanta var en 

trygghet och en avkoppling i sjukdomen och vardagen, oftast kunde de ringa för att se 

hur det stod till, komma med mat för att underlätta lite vardagsbekymmer och prata om 

annat för att dra bort tankarna på andra saker. Många av familjerna sökte stöd i kyrkan 

och i sin tro, det gav dem hopp i situationen och stöd från församlingen. Att gå till 

arbetet under sjukdomen gav en trygghet i det ekonomiska och en avkoppling från 

vardagen, men många ansåg att de inte kunde arbeta på heltid längre eftersom den tiden 

ville de tillbringa med barnet och familjen istället (Björk, Wiebe & Hallström 2005; 

Brody & Simmons 2007; Shortman et al. 2012). 

Föräldrar såg familj och vänner som en viktig del för att behålla hoppet uppe och 

vardagen fungerande, de fick kraft och ork till att fortsätta kämpa. Många ensamstående 

föräldrar såg en brist i det stödet och de hade lättare att isolera sig för att de inte ville 

vara en börda för andra. De uppskattade istället stödet som sjukhuset och 

vårdpersonalen gav (Huang, Mu & Chiou 2008; Klassen et al. 2012). 

 

3.2 Syskonens upplevelse 

3.2.1 Förlorad självidentitet 

Osäkerheten med cancerförloppet, de behandlingar som det sjuka barnet fick och med 

dess biverkningar, påverkade syskonen emotionellt. De kände oro, ångest och sorg för 

osäkerheten som kom av sjukdomen, dess behandling, biverkningar och 

sjukdomsförloppet (Björk, Wiebe & Hallström 2005; Nolbris, Enskär & Hellström 

2007; Sidhu, Passmore & Baker 2005; Woodgate 2006).  

Syskonen oroade sig varje gång innan ett läkarbesök och en undersökning just för att 

sjukdomen kunde ha blivit sämre och spridit sig mer (Nolbris, Enskär & Hellström 

2007). En annan sak som påverkade oron var när deras sjuka syskon ändrades på det 

yttre som att de tappade håret, gick upp i vikt eller ändrade sitt beteende som tillföljd av 

behandlingen (Björk, Wiebe & Hallström 2005; Nolbris, Enskär & Hellström 2007; 

Woodgate 2006). 

Syskonen beskrev sällan sina egna upplevelser, utan istället riktade de in sig på att 

berätta om sina föräldrar och det sjuka barnets erfarenheter. Enligt syskonen så var 

deras lidande inte alltid berättigad för det var inte dem som var drabbade av cancer. 

Tankar om att det skulle vara dem som skulle drabbats av cancer istället för sitt syskon 

var vanligt förekommande (Woodgate 2006).  
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De hamnade ofta i en roll som liknade en förälders. Syskon kunde få det svårt att blanda 

sitt normala liv så som att gå i skolan, umgås med vänner och att spendera tid med sitt 

sjuka syskon själva (Nolbris, Enskär & Hellström 2007; Woodgate 2006). 

3.2.2 Mindre uppmärksamhet 

Det vanliga familjelivet blev förändrat tillföljd av cancersjukdomen. Sjukhusbesök, 

förseningar på sjukhuset och den ökade omsorgen som det sjuka barnet krävde, gjorde 

att familjeroller, rutiner och aktiviteter blev förändrade. Släktingar och vänner till 

familjen fick oftast vara de som fick ta hand om det friska barnet, på grund av att 

föräldrarna var upptagna med det sjuka barnet. Dessa blev också de som barnen fick 

mest socialt stöd och stöd ifrån (Björk, Wiebe & Hallström 2005; Kobayashi, 

Hayakawa & Hohashi 2015; Sidhu, Passmore & Baker 2005; Woodgate 2006). 

Planer och löften blev ofta ändrade tillföljd av något nytt förekommande med 

sjukdomen. Detta var jobbigt för det friska syskonet. (Sidhu, Passmore & Baker 2005). 

Att spendera tid ensam med sina föräldrar var viktigt för syskonen. Det spelade ingen 

roll om vad de gjorde med sina föräldrar bara att de fick spendera tid ensam med dem. 

Det hjälpte syskonen att känna sig mindre ensamma vid perioder där föräldrarna hade 

svårt att ta sig tid för dem. Syskonen kände att den normala tryggheten som existerade 

inom en familj inte längre fanns. Barnet med cancer krävde mer tid och omtanke av 

föräldrarna, det gjorde att det friska syskonet blev undanskymd och hade behov som 

inte blev tillgodosedda. Syskonen ville inte störa eller skapa mer oro hos sina föräldrar 

och valde därför att inte att prata om sina egna bekymmer och behov. De kände 

avundsjuka över att föräldrarna brydde sig mer om det sjuka syskonet än dem själva 

(Nolbris, Enskär & Hellström 2007; Woodgate 2006). Syskonen riktade inte bitterheten 

mot föräldrarna eller syskonen. De hade förståelse över att det skulle vara orealistisk att 

få lika mycket uppmärksamhet som sitt syskon med cancer (Woodgate 2006). 

3.2.3 Vara där för familjen 

Syskonen ville vara där för sin familj. De mådde bättre av att få vara delaktiga i vården 

och hjälpa till med att få sitt sjuka syskon må bättre. Det var viktigt för dem att få vara 

med och hjälpa ta hand om sitt sjuka syskon, i synnerhet när hen var inlagd på sjukhus. 

Det friska syskonet oroade sig för sitt sjuka syskons förmåga att hantera den fysiska och 

psykiska påfrestningen sjukdomen skapade. (Nolbris, Enskär & Hellström 2007; 

Woodgate 2006).  
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De fick däremot inte alltid chansen att hjälpa eller saknade kunskap om hur de skulle 

hjälpa sitt syskon. Det skapade skuldkänslor hos dem eftersom de inte kunde göra mer 

för att hjälpa till. De tonade även ner alla saker de hade gjort för att hjälpa sitt sjuka 

syskon. I de flesta fall kände de skuld över att de kunde ha gjort mera. Att hålla ihop 

familjen sågs som lika viktigt som att syskon skulle överleva cancern. De försökte 

hjälpa till med vardagliga sysslor så som städa och laga mat för att hjälpa 

familjemedlemmar. Trots deras hängivenhet så kände de att de inte bidrog så mycket 

med att hålla ihop familjen (Woodgate 2006). 

 

3.3 Datainsamlingsmetoder 

I nio studier har de använt sig utav semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor 

(Björk, Wiebe & Hallström 2005; Brody & Simmons 2007; Fletcher 2010; Huang, Mu 

& Chiou 2008; Klassen et al. 2012; Kobayashi, Hayakawa & Hohashi 2015; Shortman 

et al. 2012; Sidhu, Passmore & Baker 2005; Woodgate 2006). 

I de andra två studierna användes strukturerad intervju (Jackson et al. 2007) och 

ostrukturerad intervju (Nolbris, Enskär & Hellström 2007). I Woodgate (2006) 

användes även datainsamling via observation av deltagarna. Sidhu, Passmore och Baker 

(2005) hade fokusgruppsintervjuer i sin studie och resten av artiklarna använde sig utav 

enskilda intervjuer. Undantaget var Woodgate (2006) som använde sig utav både 

fokusgrupp och enskilda intervjuer. Alla intervjuer i studierna var ljudinspelade och 

transkriberade förutom för en deltagare som intervjuades via mail (Fletcher 2010). 

I fyra av studierna så skedde intervjuer i ett enskilt rum på sjukhuset (Björk, Wiebe & 

Hallström 2005; Brody & Simmons 2007; Jackson et al. 2007; Sidhu, Passmore & 

Baker 2005) och fem stycken hade intervjuer i deltagarnas hem (Björk, Wiebe & 

Hallström 2005; Kobayashi, Hayakawa & Hohashi 2015; Nolbris, Enskär & Hellström 

2007; Shortman et al. 2012; Woodgate 2006).  

I fyra studier så framkommer det inte på vilken plats intervjuerna äger rum (Fletcher 

2010; Huang, Mu & Chiou 2008; Jackson et al. 2007; Klassen et al. 2012), förutom 

Jackson et al. (2007) där det är bara uppföljningsintervjuerna som inte anges med plats, 

deltagarna själva fick bestämma vart träffen skulle vara eller om intervjun skulle ske 

över telefonen. Två studier hade intervjuerna på andra platser så som Kobayashi, 

Hayakawa och Hohashi (2015) i ett café och Fletcher (2010) hade intervjuer över 

mailen och telefon. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Att vara förälder och syskon till ett barn med cancer visade sig vara känslomässig kamp 

både fysiskt och psykiskt. Det vardagliga livet blandades med barnets behandlingar. De 

ville hålla sig positiva, kunna hjälpa det sjuka barnet i kampen och undvika att skapa 

mer oro. Syskonen undvek att ställa frågor till sina föräldrar och föräldrarna undvek att 

ställa frågor till sjukvårdspersonalen. Att få bra information och vara delaktig i vården 

sågs som en viktig komponent för att själv kunna må bra. 

Alla utom två studier som användes hade semistrukturerade intervjuer och de två 

avvikande använde strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Likadant resultat var det 

för intervjumetoder där alla utom två använde sig av enskilda intervjuer och de två 

använde sig utav observation och fokusgruppsintervjuer, en utav de nio som använde 

enskild intervju kombinerade det med fokusgruppsintervjuer. Intervjuplatserna var 

varierande men de platser de flesta använde var ett avskilt rum på sjukhuset eller 

intervjuer i deltagarnas hem, i fyra studier framkom inte platsen och i flera så hade de 

anpassat några platser utifrån deltagarnas önskemål. Alla intervjuer i studierna utom en 

var ljudinspelade och transkriberade, den som inte var det hade intervjuen över mail. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Hur vardagen förändras 

Familjebandet och relationerna inom familjen stärktes eftersom de fick stöd av varandra 

och behövde spendera mer tid ihop i samband med mer tid på sjukhuset och det ökade 

behovet av att vara hemma. Arbetet var inte längre i fokus utan det var familjen som 

kom i första hand (Brody & Simmons 2007). En studie av Sloper (2000) styrker detta, 

mer än hälften av syskonen sa vid intervjuerna att sjukdomen har fört familjen närmare 

varandra. De kommunicerar bättre eftersom de behöver ökat stöd från varandra för att 

klara av svårigheten med cancer i familjen. Många utav syskonen upplevde att 

föräldrarna spenderade mer tid tillsammans med hela familjen efter diagnosen och de 

prioriterade familjeaktiviteter framför arbetet. 

 Flertalet studier påvisade att familjer hade ekonomiska besvär tillföljd av 

sjukdomsförloppet. En av anledningar till detta var att de jobba inte lika mycket utan 

istället tog hand om sitt sjuka barn (Brody & Simmons 2007; Fletcher 2010; Huang, Mu 
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& Chiou 2008; Shortman et al. 2012). Problem med ekonomin kan leda till bland annat 

depression, och annan psykisk ohälsa (Richardson, Elliot & Roberts 2013). Att ha en 

god ekonomisk förutsättning blir viktigt för att föräldrarna ska kunna fokusera på 

barnets sjukdom och behandling istället för den ekonomiska biten. I de artiklar där 

familjen upplevde ekonomiska besvär skiljer sig det ekonomiska skyddet som erbjuds 

av staten.  

Brody och Simmons (2007), Shortman et Al. (2012) och Huang, Mu & Chiou’s (2008) 

studier är gjorda i USA, Storbritannien och Taiwan. I dessa länder har föräldrar 

möjlighet ta ledighet i olika tidsspann utan ersättning från jobbet när barnet är kritiskt 

sjuk (Asia pacific employment law guide 2015; The National Archives 2015; United 

States Department of Labor 2015).  Fletcher (2010) gjordes i Kanada där föräldrar har 

rätt till 55 procent ersättning under 37 veckor på ett år när de är hemma med sitt sjuka 

barn (Goverment of Canada 2016). 

I studien gjord i Sverige av Björk, Wiebe och Hallström (2005) kommenterade 

föräldrarna inte ekonomin alls. I Sverige kan föräldrarna ta obegränsad ledighet med 80 

procent ersättning vid kritiskt sjukt barn (SFS 1978:410; SFS 1988:1465).   

Då samhällsskyddet skiljer sig så mycket i de olika länderna. Är det svårt att säga om 

ekonomiska besvär även är applicerbart hos svenska föräldrar. Som sjuksköterska är det 

viktigt att vara påläst om föräldrarnas rättigheter till ersättning vid sjukt barn. Så 

sjuksköterskan kan hjälpa föräldrarna med information om hur man ansöker. Granek et 

al. (2014) tar upp den ekonomiska stressen för ensamstående föräldrar när de får ta hand 

om sitt barn med cancer. Några föräldrar var på väg in i konkurs medan andra hade 

svårigheter med att tillhandahålla de grundläggande behoven så som mat och kläder. 

Därför blev de ofta beroende av välgörenhetsorganisationer och staten för att kunna få 

bidrag till mat och sjukvård. Ofta var de rädda för att förlora bostaden till följd av att de 

inte kunde betala. 

Föräldrarna upplevde att det friska syskonet ändrade sitt beteende för att få mer 

uppmärksamhet. (Sidhu, Passmore & Baker 2005). Att det friska barnet ändrar beteende 

kan bero på att syskonen mår dåligt och föräldrarna uppfattar inte det på rätt sätt. 

Lagattuta, Sayfan och Bamford (2012) jämförde hur föräldrarna uppfattar barnens oro 

och ångest och sedan jämför de hur barnen uppfattar sin oro och ångest med samma 

formulär. Resultatet av deras jämförelse visade att föräldrarna underskattade barnens 

oro och ångest jämfört med hur barnen uppfattar sitt eget mående, även om föräldrarna 

underskattade barnens oro och ångest så kunde föräldrarna ändå känna igen tecken som 
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kom vid dåligt mående. Det stödjs även utav studien av Ellert, Ravens-Sieberer, Erhart 

och Kurth (2011) som gjorde en liknande undersökning som visar att föräldrar både 

över och underskattar barnets mående. Ju högre livskvalité som barnet upplevde sig ha, 

desto större risk är det att föräldrarna underskattade barnets mående.  

För att kunna hantera situationen när ett barn behandlas för cancer så är det viktigt för 

familjen att försöka ha en hög känsla av begriplighet, då ser personerna den inre och 

yttre påverkan som förklarliga och sammanhängande till situationen som de befinner sig 

i, istället för att fokusera på den kaotiska känslan som kan komma eftersom hela 

vardagen förändras. Känslan av begriplighet är det första begreppet i KASAM som kan 

innefatta just sjukdomar (Antonovsky 2005). Sjuksköterskan kan öka begripligheten hos 

föräldrar genom att undervisa om sjukdomen och behandlingen (Jönsson, Wijk, 

Danielsson & Skärsäter 2011). 

4.2.2 Information från vårdpersonalen 

En rak och tydlig dialog om situationen och en regelbunden uppföljning om vilken 

behandling som skulle göras, hur sjukdomen utvecklades, vad som kunde hända sedan 

var en viktig del för föräldrarnas mående. Även att vårdpersonalen skulle ha tid till att 

svara på frågor och funderingar (Brody & Simmons 2007). I en studie av Kästel, Enskär 

och Björk (2011) undersöktes föräldrarnas syn på informationen som gavs om barnets 

cancervård. I studien framkom det att även om det var viktigt att vårdpersonalen var där 

och var tillgänglig för frågor, så kunde informationen bli för mycket. Föräldrarna i 

studien nämnde att de ofta fick för mycket information på en gång och att de kände 

ångest och stress av det. Både för lite och för mycket information blev stressande och 

gjorde att tankarna vandrade fritt. Om inte vårdpersonalen hade tid för frågor och kunde 

finnas där som stöd så blev det lätt att föräldrarna fick ett dåligt mående eftersom de 

kände sig i vägen. 

En annan svårighet för föräldrarna var att lyssna på all information, det var inte all fakta 

som föräldrarna kunde förstå och komma ihåg, därför nämndes det att en skriftlig 

information på broschyrer och tips på länkar via internet som familjen kunde läsa om 

sjukdomen och behandlingarna var uppskattat och gav en ökad trygghet och tilltro 

(Shortman et al. 2012). Liknande resultat kan ses i studien av Kästel, Enskär och Björk 

(2011) där familjerna tog upp hur viktigt det var med en skriftlig information, speciellt 

innan de skulle få åka hem. Trots det så var den muntliga informationen lika viktig så 

att de kunde ställa följdfrågor, även om de gärna ville ha en skriftlig information att ta 
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med sig hem istället för endast muntlig information, speciellt om det handlade om något 

där det blev ett tungt ansvar för att komma ihåg för föräldrarna, så som information om 

olika mediciner. 

Med bra kunskap om behandlingar och processen så ökar föräldrarnas meningsfullhet, 

vilket är den tredje komponenten i KASAM, eftersom då kan föräldrarna förstå vad som 

händer och varför. På så sätt kan de bli mer engagerade, delaktiga och medverkande i 

stöttning och att förklara på ett lättförståeligt sätt för barnet om vad som kan ske vid 

sjukhusbesöken (Antonovsky 2005). 

4.2.3 Betydelsen av det sociala nätverket 

Det sociala stödet kunde komma ifrån många olika håll. Släktingarna var oftast till en 

stor hjälp för att få vardagen att fungera med arbete och sjukhusbesök, oftast fick 

föräldrarna avlastning med syskonen i familjen så de kunde rikta uppmärksamheten till 

det sjuka barnet och att de fick stöd i hela situationen från familjen (Brody & Simmons 

2007; Shortman et al. 2012). 

Altay, Kilicarslan, Sarı och Kisecik (2014) undersökte vilket behov av stöd som 

mammor som har barn med cancer har. Resultatet visade att alla som deltog i behövde 

ett socialt stöd, de allra flesta ansåg att det fanns mest behov av stödet precis i samband 

med diagnosen. Många av mammorna som deltog i studien svarade att det behovet av 

stöd de kände behövde komma främst från familjen och släkten. 

För att få ett bättre stöd och kunna hantera situationen så är det bra att kunna ha en hög 

hanterbarhet, vilket menas med att familjen har goda resurser runt sig så som familj och 

vänner men även sjukvårdspersonalen kan ses som en resurs under behandlingstiden. 

Det är den andra komponenten i KASAM och med en bra hanterbarhet så underlättas 

situationen för familjen till det sjuka barnet (Antonovsky 2005). 

En studie av Rearick, Sullivan-Bolyai, Bova och Knafl (2011) undersökte hur familjer 

som har ett barn som nyligen diagnostiserats med typ-1 diabetes upplever sitt behov av 

stöd från det sociala nätverket. I den här studien så placerade forskarna ut mentorer hos 

familjer i studien och de mentorerna var en kontaktperson som har genomgått samma 

sak och finns där för att svara på frågor och stötta dem igenom hela processen. Det 

visade sig att det var väldigt uppskattat utav föräldrarna och de fick mer förtroende för 

deras kontaktperson än vad de hade för läkaren, just eftersom mentorn hade tid till att 

lyssna och svara på frågor samt att ge stöd och råd. 
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4.2.4 Syskonens förlorade självidentitet 

Syskonen blev starkt påverkat av det sjuka barnets behandlingar, oro, ångest och sorg 

var vanligt förekommande (Björk, Wiebe & Hallström 2005; Nolbris, Enskär & 

Hellström 2007; Sidhu, Passmore & Baker 2005; Woodgate 2006). Vilken typ av cancer 

eller vilken behandling som det sjuka barnet fick gjorde ingen skillnad i upplevd ångest 

hos syskonen. Däremot har det rapporterats om att ju längre tid det hade gått från 

diagnostiseringen desto mindre ångestfyllda kände sig syskonen (Hamama Ronen, & 

Feigin 2008). Syskon till barn som överlevt cancer har högre risk för posttraumatisk 

stress (PTS) än genomsnittsbefolkningen. De missar mer av skolan och har oftare en 

risk konsumtion av alkohol (Alderfer, Labay, & Kazak 2003; French et al. 2013; Lown 

et al. 2013). 

Det är viktigt att sjuksköterskan försöker minska syskonens ångest under behandling. 

Sjuksköterskan bör se syskonet som en enskild individ och använda sig av de 

interventioner som sjuksköterskan har tillgång till att erbjuda.   

Efter det sjuka barnets behandlingar är genomförda bör sjuksköterskan ha ett enskilt 

möte med det friska barnet. För att förhindra eventuell psykisk ohälsa.  

 

4.2.5 Mindre uppmärksamhet 

Syskonet togs ofta hand om av släktningar eller vänner till familjen och kände att det 

fick mindre uppmärksamhet av föräldrarna (Björk, Wiebe & Hallström 2005; Sidhu, 

Passmore & Baker 2005; Woodgate 2006). Att syskon till barn med cancer tenderar få 

mindre uppmärksamhet är något som tidigare studier har bekräftat. Enligt studierna 

kunde syskon känna ensamhet och bortstötning när de separeras från föräldrarna 

(Murray 2002; Sloper 2000). 

Ofta så uppmärksammar inte andra personer så som släkt och vänner till familjen det 

friska syskonet. Syskonen upplevde att släkt och vänner ofta ställde frågor som berörde 

det sjuka barnet. Ett exempel var att de ofta frågade hur det sjuka barnet mådde men 

sällan ställde en fråga som berörde hur syskonet själv mådde (Sloper 2000). 

Föräldrarna missuppfattade ofta sitt friska barns mående. Houtzager et al. (2005) 

rapporterar om att det friska syskonet mådde i flesta fall sämre än föräldrarna. Men att 

föräldrarna överskattade syskonens mående och trodde att hen mådde bättre än vad det i 

själva verket gjorde. Enligt Woodgate (2006) upplevde det friska barnet att sitt lidande 

inte var berättigat. Detta gör att sjuksköterskan personligen måste se det friska syskonet 
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och inte nöja sig med att föräldrarna anser att hen mår bra. Sjuksköterskan bör också se 

till att syskonet förstår att det är okej att må dåligt, speciellt när deras syskon genomgår 

behandlingar. Det styrks även i studien av Lövgren, Bylund-Grenklo, Jalmsell, Eilegård 

Wallin & Kreicbergs 2015) som påvisade att det friska syskonet ville bli sedd mer av 

sjuksköterskan. 

Det sociala stödet från släktingar, sina vänner och även lärare var viktigt för det friska 

syskonet för att kunna hantera situationen de ställdes inför. Det var även från dem det 

mesta av deras förståelse för sjukdomen kom ifrån (Sloper 2000). Författarna i 

förliggande studie vill betona vikten av att säkerställa att det friska syskonet har ett bra 

socialt nätverk att vända sig till. Andra komponenten ”hanterbarhet” i Antonovsky 

(2005) KASAM handlar om att det sociala nätverket spelar roll hur man väl man mår i 

de omständigheterna man befinner sig i. 

Hos syskon med bra socialt stöd har man forskningen visat att de har mindre symptom 

av depression och ångest än hos de med sämre socialt stöd (Barrera, Fleming & Khan 

2003). 

Prchal, Graf, Bergstraesser och Landolt (2012) genomförde en studie där en grupp 

syskon fick stöd under cancerförloppet. Stödet inriktade sig på att ge syskonet kunskap 

om sjukdomen, hjälpfulla copingstrategier och även information till syskonets föräldrar 

så att de kunde på bästa sätt ge stöd hemma. Denna modell höjde syskonets förståelse 

av sjukdomen och gav dem även bättre psykiskt mående. 

Även att syskon träffar andra barn som är i liknande situation i grupp har haft goda 

resultat (Salavati et al. 2014). Att använda sig av samtal i grupp har i tidigare studier 

visat på höjd KASAM och i synnerhet individens hanterbarhet (Langeland et. al. 2006). 

4.2.6 Vara där för familjen 

De friska syskonen ville hjälpa sin familj i den situation de befinner sig i. Det var viktigt 

för dem att få möjlighet att få vara delaktig i vården av sitt sjuka syskon (Nolbris, 

Enskär & Hellström 2007; Woodgate 2006). 

I O’Shea, Shea, Robert & Cavanaugh studie ansåg sjuksköterskor att det bara fanns 

fördelar med att låta det friska syskonet vara delaktig. Det hjälpte även det sjuka 

syskonet. Men trots att sjuksköterskor förstod syskons behov och att de ville hjälpa till 

så såg inte alla sjuksköterskor det som en stor roll i deras arbete. Woodgate (2006) 

påpekade att syskon inte alltid får chansen att vara delaktig och att det skapade 

skuldkänslor hos det syskonet.  
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Antonovskys (2005) tredje komponent i KASAM handlar om meningsfullhet Där 

individerna blir delaktiga i vad som händer och drar sig inte för att hjälpa till.  

Sjuksköterskan bör försöka hitta en roll åt det friska barnet och få han eller hon 

delaktig, även om det är en liten sak så som hålla sitt sjuka syskons hand. Detta styrks 

även av Lövgren et al. (2015) som tar upp att syskon vill bli mer delaktiga i vården av 

sitt sjuka syskon. 

 

4.3 Diskussion kring de valda artiklarnas datainsamlingsmetoder 

Semistrukturerade intervjufrågor var den vanligaste datainsamlingsmetoden bland de 

artiklar som granskats. Totalt nio artiklar använde sig utav semistrukturerade 

intervjufrågor (Björk, Wiebe & Hallström 2005; Brody & Simmons 2007; Fletcher 

2010; Huang, Mu & Chiou 2008; Klassen et al. 2012; Kobayashi, Hayakawa & Hohashi 

2015; Shortman et al. 2012; Sidhu, Passmore & Baker 2005; Woodgate 2006).    

Semistrukturerade intervjuer innebär att författaren har format en intervjuguide med 

specifika ämnen och frågor som författaren vill ha svar på. Efter varje fråga har 

författaren en möjlighet att ställa förbestämda följdfrågor för att uppmuntra deltagaren 

till att berätta mer. Semistrukturerade intervjufrågor gör så alla deltagare får samma 

frågor och vilket i sin tur gör att den insamlade data blir lättare att analyseras och hitta 

teman (Polit & Beck 2012). 

Nolbris, Enskär och Hellström (2007) använde sig av ostrukturerade intervjufrågor.  

Denna typ av intervju påminner mer om en kontrollerad konversation mer än intervju 

(Jamshed 2014). Det kräver att intervjuaren har väldiga goda kunskaper om ämnet som 

ska diskuteras för att kunna utforma ett resultat utav den insamlade data (Brinkman & 

Kvale 2014). Nackdelen kan bli att deltagarna i studierna kan prata om olika saker 

vilket gör det svårt att för författaren att analysera den insamlade data. Samtidigt kan 

ostrukturerade intervjuer leda till en djupare och detaljrikare intervju än vad 

semistrukturerade intervjuer gör (Polit & Beck 2012). 

Woodgate (2006) valde att observera deltagarna för att insamla ytterligare data. Detta 

gör att författaren använder alla sinnen för att senare kunna tolka resultat. Då Woodgate 

(2006) artikel berörde syskon till cancersjuka barn kan denna datainsamlingsmetod vara 

bra för att kunna se hela individen. Det ökar dock risken att feltolka eller att lägga egna 

värderingar som kan förändra resultatet (Polit & Beck 2012).  

Sidhu, Passmore och Baker (2005) och Woodgate (2006) använde sig utav 

fokusgrupper i sina studier. En fokusgrupp är en grupp på fem till tio personer som 
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diskuterar förbestämda ämnen. Denna typ kan skapa en stor diskussion med mycket 

insamlad data, men det kan också göra så rösten hos personer som är obekväma att prata 

i grupp försvinner (Polit & Beck 2012). 

Jackson et al. (2007) och Fletcher (2010)  hade intervjuer gjord via telefon. Enligt Polit 

och Beck (2012) är telefoner ett smidigt sätt att få in data då det kan underlätta för 

deltagaren i hens vardag. En nackdel är att viktig information kan utlämnas då 

deltagaren inte kan känna sig bekväm att ge ut information till någon person som den 

inte ser. Brinkman och Kvale (2014) berättar om att telefoner intervjuer missar den icke 

verbala delen i kommunikationen, något som kan göra det svårare för den som 

intervjuar att veta när den ska ställa följdfrågor.  

Den ickeverbala kommunikationen och rösten försvinner även i intervjuer gjorda över 

mail. Det kan orsaka problem för intervjuaren för att tolka data. Men det kan också vara 

till fördel för deltagaren att lättare kunna utrycka känslor i tankar i textform (Brinkman 

& Kvale 2014). Bland de granskade artiklarna blev endast en deltagare i Fletcher (2010) 

artikel intervjuad via mail och där granskade och jämförde författarna data från mailet 

med telefonintervjuerna och såg att de var snarlika.  

Att ha personlig intervju och mötas ansikte mot ansikte var i särklass det vanligaste 

sättet att genomföra intervjun (Björk, Wiebe & Hallström 2005; Brody & Simmons 

2007; Klassen et al. 2012, Kobayashi, Hayakawa & Hohashi 2015; Jackson et al. 2007; 

Nolbris, Enskär & Hellström 2007; Sidhu, Passmore & Baker 2005; Shortman et al. 

2012; Woodgate 2006). 

Denna typ av intervju får med deltagarens icke verbala kommunikation som gör att 

intervjuaren lättare kan ställa följdfrågor i rätt läge (Polit & Beck 2012). 

 

4.4 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie gjorde en litteraturstudie med deskriptiv design med 

syftet att beskriva familjens upplevelser när barnet genomgår cancerbehandling samt 

vilken datainsamlingsmetod artiklarna hade. Sökningarna till de artiklar som utgör 

resultatet genomfördes i databaserna CINAHL och Medline via PubMed. Polit och 

Beck (2012) rekommenderar de två databaserna eftersom de är störst och mest 

väsentliga inom vårdvetenskap och omvårdnadsforskning. Fördelen med att använda sig 

av två databaser är att det underlättar artikelsökning och läsningen på varsina håll 

eftersom författarna hade begränsat med tid. Nackdelen är att relevanta artiklar kan ha 

missats som funnits tillgängliga via andra databaser. 
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Sökorden som valdes av författarna kan ha påverkat utfallet av resultatet eftersom det 

kan ha existerat synonymer som författarna inte vetat om. För att minska påverkningen 

läste författarna vilka Headings och MeSH termer som artiklarna använts sig av. 

I sökningen användes Headings och MeSH termer, detta för att begränsa resultatet och 

få mer relevanta artiklar. Tidbegräsning användes där ingen artikel äldre än 10 år skulle 

användas i resultatet i den föreliggande studien. Detta för att denna litteraturstudie 

skulle vara tidsenlig och för att resultatet skulle bli aktuellt, men detta kan också göra så 

att artiklar som är utav stor relevans missas. En begräsning i sökningen och vilka 

artiklar resultatet baserades på var författarnas budget, vilket medföljde att författarna 

endast fick tillgång de artiklar som finns tillgängliga via Högskolan i Gävles databaser. 

Det gjorde att relevanta artiklar kunde ha missats och valdes bort. En styrka var att vid 

artikeln av Woodgate (2006) så kontakades författaren av artikeln om en förfrågan att 

ge ut ett exemplar av artikeln i helhet. Detta för att minska förlusten av relevanta 

artiklar. Men på grund av tidsbrist så tillämpades inte detta på alla eventuella relevanta 

artiklar, vilket är en begräsning i resultatet.  

Eftersom upplevelser var ett av den här litteraturstudiens centrala begrepp så valdes 

endast artiklar med kvalitativ ansats. Detta för att kvalitativa artiklar fokuserar på att 

tolka individers upplevelser och styrkan med detta i artiklar är att det skapas en 

förståelse för deltagarnas upplevelser och erfarenheter. Det kan däremot vara svårt att 

tolka och generalisera resultat som utgår från ett mindre antal personers upplevelser. 

Det kan medföra att författarna till studierna speglar sina egna personliga erfarenheter 

och värderingar på hur resultatet utformas (Polit & Beck 2012). Eftersom författarna till 

den föreliggande studien valde att exkludera artiklar med kvantitativ ansats kan det ha 

medfört att några relevanta artiklar missades och att inte helhets bilden om problemet 

och situationen kommer med eftersom kvantitativa artiklar kan dra slutsatser på ett 

annat sätt än vad de kvalitativa artiklarna kan. (Polit & Beck 2012) 

För att öka objektiviteten valde författarna till den föreliggande studien att systematiskt 

läsa igenom artiklarna oberoende av varandra upprepade gånger för att senare diskutera 

och bearbeta artiklarna tillsammans. Det gjorde att personliga tolkningar och 

värderingar minskades. En styrka var att ingen av författarna till föreliggande studie har 

erfarenhet av att jobba på en onkologisk avdelning eller har arbetat med familjer som 

genomgår behandling för cancer. Detta minskar risken för att personliga erfarenheter 

från jobbrelaterade situationer påverkar hur resultatet blir utformat.  
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Enligt Polit och Beck (2012) är det av stor vikt att författare till litteraturstudier antar ett 

objektivt förhållningssätt till resultatet som hittas, för att undvika egna åsikter och att 

fakta utesluts för att man vinklar resultatet mot sina egna åsikter. Eftersom ingen utav 

författarna har engelska som modersmål kan detta ha påverkat tolkingen av artiklarnas 

resultat, därför användes ordlexikon och Svensk MeSH för att förhindra feltolkning av 

ord och meningar. Vid bearbetning av artiklar så användes färgkodning för att se 

översiktligt vad som är relevant för de olika rubrikerna och indelningarna, att använda 

färgkodning ser Polit och Beck (2012) som en fördel eftersom det underlättar 

analysering i en litteraturstudie.    

Författarna valde att inte ha någon exkludering gällande land eller världsdel eftersom 

resultatet för sökningarna inte gav ett sådant brett resultat så att val om länder och kultur 

kunde göras, detta medförde att denna litteraturstudie har ett globalt perspektiv. Det kan 

ses som en svaghet eftersom vården skiljer sig världen över beroende på landets 

ekonomiska resurser, lagar, traditioner och kulturer. Eftersom den här litteraturstudien 

handlar om upplevelser av att ha ett cancersjukt barn spelar även sociala lagar in, så som 

ha rätt att få vara hemma med ersättning om barnet blir sjukt (SFS 1978:410; SFS 

1988:1465). Detta skiljer sig land för land i tillexempel USA har föräldrar rätt att vara 

ledig och ta hand om sitt sjuka barn men detta är då utan ersättning (United States 

Department of Labor 2015) 

En svaghet i föreliggande studie kan vara att det inte har tagits någon hänsyn till 

syskonens åldrar på grund av att många av artiklarna inte beskrev syskonens ålder eller 

ålderspannet var stort. Detta gör att ålderspannet i de valda artiklarna skiljer från 

småbarn till vuxna personer. 

  

4.5 Kliniska implikationer 

En grundutbildad sjuksköterska kommer i sin yrkesroll att träffa på familjer till ett barn 

som behandlas för cancer. Den här litteraturstudien kan användas så att sjuksköterskan 

får en inblick och förståelse i hur familjen upplever situationen och vilka behov som 

finns. Även för andra yrkesgrupper som träffar på syskonen och föräldrarna kan ha hjälp 

av informationen för att kunna tillgodose familjen med det stöd och hjälp som behövs 

för att kunna klara av vardagen med ett barn som behandlas för cancer. 
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4.6 Förslag på fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att göra en utbredd statistisk undersökning för att kunna 

jämföra och dra en slutsats som visar vilka behov och vilket stöd som familjerna har 

utifrån en stor grupp så att man se resultatet över det stora hela. Även göra en 

observation studie där en utomstående får se vilka behov som uttalas högt och vad som 

ligger i bakgrunden hos familjen som de inte uttryckligen menar att de har behov i, på 

så sätt kan sjuksköterskan se helheten bättre och veta vad som hon behöver fråga och 

hjälpa till med utan att de behöver säga det själv. 

Många studier som hittades handlade om familjen och syskon, men när vi tittade 

närmare på de som handlade om familjen så var det flest mammor ur familjerna som tog 

sig tid till att komma på intervjun. Därför kan vidare forskning på pappans roll och 

upplevelse om situationen vara nödvändig för att få en bredare kunskap om hela 

familjens upplevelse. 

  

4.7 Slutsats 

Hela familjen påverkas och syskonen till barnet blir oftast mer känslomässigt engagerad 

än vad föräldrarna tror. Hela situationen kretsar kring behandlingar och bemötandet från 

vårdpersonalen, eftersom det är oftast bemötandet som påverkar hur familjen upplever 

sin situation i samband med behandlingar.  
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Bilaga 1 – Sammanställning av de insamlade artiklarnas metod  

Författare, årtal och 

land 

Titel Design Urvalsgrupp/Undersöknings

grupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod  

Björk, M., Wiebe, T. 

& Hallstöm, I. 

2005 

Sverige 

Striving to Survive: 

Families’ Lived 

Experiences When a Child 

Is Diagnosed With Cancer  

Kvalitativ 

deskriptiv 

design. 

17 familjer med barn under 13 

år med cancer. 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer  

Innehållsanalys 

med teman 

Brody, A. C. & 

Simmons, L. A.  

2007 

USA 

Family Resiliency During 

Childhood Cancer: The 

Father’s Perspective 

Kvalitativ 

deskriptiv 

design. 

Åtta pappor till barn med 

cancer i åldern fyra till 16 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

med teman 

 

Fletcher, P  

2009  

Kanada  

My Child Has Cancer: 

The Cost of Mothers’ 

Experiences of Having a 

Child With Pediatric 

Cancer 

Kvalitativ  

Explorativ 

design 

9 mammor till barn under 17 

år med cancer  

Individuella, telefon 

och mailintervju. 

Semistrukturerade 

intervjufrågor. 

Innehållsanalys 

Klassen, A. F., Gulati, 

S., Granek, L., 

Rosenberg-Yunger, Z. 

R., Watt, L., Sung, L., 

Klaassen., Dix, D. & 

Shaw, N. T.  

2011 

Kanada 

Understanding the health 

impact of caregiving: a 

qualitative study of 

immigrant parents and 

single parents of children 

with cancer 

Kvalitativ 

deskriptiv 

design. 

Studie 1: 25 Kinesiska och 

sydasiatiska föräldrar med 

cancersjukt barn som 

genomgår behandling. 

 

Studie 2: 29 ensamstående 

föräldrar med cancersjukt 

barn som genomgår 

behandling  

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

med teman 

 

Huang, I., Mu, P. & 

Chiou, T.  

2008 

Taiwan  

Parental experience of 

family resources in single-

parent families having a 

child with cancer 

Kvalitativ 

deskriptiv 

design. 

9 föräldrar I åldern 30-42 vars 

barn genomgår 

cancerbehandling  

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

med teman 
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Jackson, A., Stewart, 

H., O'Toole, M., 

Tokatlian, N., 

Enderby, K., Miller, J. 

& Ashley, D. 

2007 

Australien 

Pediatric Brain Tumor 

Patients: Their Parents’ 

Perceptions of the 

Hospital Experience 

Within-group 

Design 

73 föräldrar Strukturerade frågor 

vid 4 olika tillfällen. 

Första tillfället 

individuella interjuver 

därefter blandat med 

telefon- och 

individuella intervjuer     

 

Innehållsanalys 

med teman 

 

Kobayashi, K., 

Hayakawa, A. & 

Hohashi, N.  

2015 

Japan 

Interrelations Between 

Siblings and Parents in 

Families Living With 

Children With Cancer 

Cross-

sectional  

14 familjer  Semistrukturerade 

intervjufrågor. 

Föräldrarna 

intervjuades 

tillsammans och 

syskonet enskilt.  

En kvalitativ 

induktiv 

analysmetod  

Nolbris, M., Enskär, 

K. & Hellström, A 

2007 

Sverige 

Experience of siblings of 

children treated for cancer. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

design. 

10 barn i åldrarna 10 – 36 år 

med syskon i åldrarna 7-18 år 

med cancer  

Individuella 

ostrukturerade 

intervjuer  

Innehållsanalys 

med teman 

 

Shortman, R. I., 

Beringer, A., Penn, A., 

Malson, H., Lowis, S. 

P. & Sharples, P. M. 

2012 

Storbritannien  

The experience of mothers 

caring for a child with a 

brain tumor   

Kvalitativ  6 mammor till barn med 

hjärntumör 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

med teman 

 

Sidhu, R., Passmore, 

A. & Baker, D. 

2005 

Australien  

An investigation into 

parent perceptions of the 

needs of siblings of 

children with cancer 

Kvalitativ 33 familjer  Semistrukturerade 

intervjufrågor i 

fokusgrupp  

Innehållsanalys 

med hjälp av 

NVivo 
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Woodgate, R. L.  

2006 

 

Siblings' experiences with 

childhood cancer: a 

different way of being in 

the family. 

longitudinal 30 barn i åldersspannet 6-21  

vars syskon har cancer 

Semistrukturerade 

intervjuer enskilt och i 

fokusgrupp. 

Observationer 

Comparative 

method of data 

analysis  

 

 

 

Bilaga 2 – Sammanställning av de insamlade artiklarnas resultat 

 

Författare Syfte  Huvudresultat   

Björk, M., Wiebe, T. & Hallstöm, I. 

 

Att undersöka familjers uppleveser av att ha 

ett barn diagnoserad cancer 

Familjerna fysiskt och psykiskt låsta detta 

tillföljd cancern. Biverkningarna av 

behandlingen upplevdes jobbig. De blev 

beroende av släkt och vänner och hade frågor 

till vårdpersonal som de inte vågade ställa. 

Vilket skapade kaos   

Brody, A. C. & Simmons, L. A.  

 

Att undersöka vilka resurser pappor har för att 

anpassa sig till livet efter cancerdiagnosen hos 

sitt barn 

Papporna blev väldigt påverkade av cancern. 

Det var jobbigt med alla behandlingar och 

osäkerheten inför framtiden. Fick ofta stöd av 

släkt och vänner. De var även osäkra om de 

hade fått all information av sjukvården.  

Fletcher, P  

 

Att se vilka erfarenheter mammor har av att 

ha ett barn med cancer 

Mammor beskriver att arbetet blir lidande 

med alla behandlingar, sjukhusbesök och när 

barnet mår dåligt. De tappar även orken och 

fokusen på arbetet. De kände sig oroliga om 

att syskonen till det sjuka barnet skulle bli 

ännu mer lidande om den ekonomiska delen i 

familjen skulle ändras.  
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Klassen, A. F., Gulati, S., Granek, L., 

Rosenberg-Yunger, Z. R., Watt, L., Sung, L., 

Klaassen., Dix, D. & Shaw, N. T.  

 

Undersöka upplevelserna hos invandrade och 

ensamstående föräldrar med barn med cancer 

Föräldrarna hade problem med sömn, trötthet, 

aptit och daglig stress. Använde sig av släkt 

och vänner för stöd, de som inte kunde göra 

det kände sig socialt isolerade  

Huang, I., Mu, P. & Chiou, T.  

 

Ensamstående föräldrars upplevelser när de 

tar hand om sitt barn med cancer 

De använde sig av stöd från släkt och vänner. 

Oroliga inför framtiden och vad 

behandlingarna kan göra med barnets hälsa.  

Jackson, A., Stewart, H., O'Toole, M., 

Tokatlian, N., Enderby, K., Miller, J. & 

Ashley, D. 

 

Föräldarnas upplevelse av sjukhustiden De ansåg att det var viktigt att ha möta samma 

vårdpersonal för att kunna bygga ett 

förtroende. De kände ibland att de blev dåligt 

bemötta av sjukvårdspersonalen. Det var 

viktigt med information om de små delarna 

som till exempel parkeringsplats. 

Kobayashi, K., Hayakawa, A. & Hohashi, N.  

 

Se om föräldrar och syskons erfarenheter är 

kopplade till varandra när barnet har cancer  

Syskon och föräldrar försökte tillbringa så 

mycket tid med varandra som möjligt. Syskon 

försökte hjälpa sina föräldrar i det vardagliga 

livet  

Nolbris, M., Enskär, K. & Hellström, A 

 

Förstå det dagliga livet som syskon med när 

det cancersjuka syskonet genomgår 

behandling  

Syskon upplevde en avsaknad av familjeliv 

men att relationen syskon mellan stärktes 

oerhört. De kände att förlorade inte såg dem 

längre. Syskonen var även konstant oroliga. 

Shortman, R. I., Beringer, A., Penn, A., 

Malson, H., Lowis, S. P. & Sharples, P. M 

Undersöka hur mödrar upplever sin situation 

med ett barn med hjärntumör  

De sökte oftast stöd hos släkt och vänner. 

Undantaget var att de inte pratade så mycket 

känslor med papporna till barnet. De kände 

även att sjukvårdpersonalen ibland talade över 

deras huvuden.  
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Sidhu, R., Passmore, A. & Baker, D. 

 

Hur föräldrarna upplever sina friska barns 

behov när ett barn har cancer. 

Föräldrar känner svårigheter att vara alla till 

lags. Skuld över att inte vara ett bra stöd åt 

syskonen. En känsla av att förlora kontrollen 

över det dagliga livet. Stress för att hinna med 

allt och att inte kunna planera saker i förväg.  

Löften och planer blev ofta ändrade till följd 

av cancern. Detta var svårt för syskonen. 

Woodgate, R. L.  

 

Att få en detaljerad förståelse över hur 

barncancer upplevs utifrån familjens 

perspektiv  

Syskon till barn med cancer upplever en 

förlorad identitet av sig själv inom familjen.. 

De kände en skuld över att deras syskon blev 

sjukt istället för dem själva och genom att de 

själva var friska och fick behandling tyckte 

syskorna att deras lidande inte var berättigad. 

 


