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Abstrakt 

 
Varje år så insjuknar cirka 300 barn och ungdomar (0-18 år) i någon 
form av cancer i Sverige. När ett barn drabbas av cancer så påverkar 
detta hela familjen. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att 
belysa föräldrars och syskons erfarenhet av omvårdnad när ett barn 
mellan 6 och 12 år drabbats av cancer. Metod: Metoden som 
användes var en litteraturstudie. 15 vetenskapliga artiklar 
inkluderades, vilka var publicerade mellan åren 2001 och 2008. 
Resultat: När ett barn i familjen drabbas av cancer så förändras hela 
familjens liv. Livsvärlden förändrades och existentiella tankar dök upp 
hos familjemedlemmarna. Diagnosen innebar en chock för familjen 
och nya roller skapades. Informationen som gavs från vårdpersonal till 
familjen skulle vara individanpassad och ges kontinuerligt. Familjen 
fick stort stöd av varandra, anhöriga och vänner. Diskussion: 
Familjen kände sig isolerade från omvärlden. Man glömde lätt bort 
varandra i familjen och de var därför viktigt att få stöd att 
uppmärksamma varandra. Syskonen skulle inte uteslutas från att träffa 
eller hjälpa sitt sjuka syskon. Information skulle ges till hela familjen 
och vara ärlig och ges kontinuerligt. Slutsats: Hela familjen hade stort 
behov av omvårdnad och stöd. Familjen fick stort stöd av varandra.  
 
 
 
Nyckelord: barn, cancer, familj, litteraturstudie, omvårdnad. 
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1 

Bakgrund 

Varje år så insjuknar cirka 300 barn och ungdomar (0-18 år) i någon form av 

cancer i Sverige. Cancerformerna som drabbar barn skiljer sig från 

cancerformerna som vuxna drabbas av. Av barn som drabbas av cancer så får 25-

30 procent av dem cancer i blodproducerande organen, leukemi. Det finns många 

olika former av leukemi (Enskär, 1999, s.9). 

 Sjukdomen cancer är ett samlingsnamn för upp till hundra olika tillstånd och 

kan vara lokaliserade i kroppens alla organ och vävnader. Cancer uppkommer då 

förändring sker i arvsanlaget i cellen där tillväxt och delningsförmåga regleras. 

Genom denna förändring så sker en oreglerad tillväxt, vilket resulterar i en tumör 

som trycker och hämmar och skadar andra celler som ligger i omgivningen. Man 

vet inte varför barn drabbas av cancer, ibland så kan det var ärftliga faktorer. 

Andra saker som man tror kan inverka är kemiska substanser, miljöfaktorer så 

som joniserad strålning, läkemedel och miljögifter (Enskär, 1999, s.10-15; 

Kreuger, 2000, s. 13-14). 

 

Symtomen som uppkommer varierar beroende på var den är lokaliserad 

någonstans, men lokala symtom som oftast uppkommer beror på tryck, svullnad 

eller försämring av de normala kroppsfunktionerna i den kroppsdel där tumören är 

lokaliserad. Allmänna sjukdomssymtom som vanligen uppkommer kan vara 

trötthet, viktnedgång och smärta enligt Hedström, Haglund, Skolin & Von Essen 

(2003) och Kreuger (s. 14, 2000). 

 För att kunna ställa cancerdiagnos så görs en kombination av olika 

undersökningsmetoder. Blodprover, röntgenundersökningar och biopsi. Biopsin 

görs på det område där man misstänker cellförändring (Enskär, 1999, s.16-17; 

Kreuger, 2000, s. 14-15). 

 

Enskär (1999, s. 17-22) och Kreuger (2000, s. 16-18) tar upp att vid behandling av 

barncancer används flera metoder så som strålning, kirurgi, cytostatika och 

benmärgstransplantation. Kirurgi används för att ta bort tumörvävnad och om 

tumören har spridit sig. Innan operation är det vanligt att strålbehandla mot 

tumörområdet. Strålbehandlingen gör så att celltillväxten  
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hämmas och cellerna i strålområdet skadas. Cytostatikabehandling gör så att 

celltillväxten hämmas i kroppen, detta inverkar inte bara på tumören utan på alla 

snabbväxande celler i hela kroppen, tecken på detta kan vara håravfall. När 

kraftigare behandling krävs så kan det bli nödvändigt med en 

benmärgstransplantation, för att kroppen ska klara av behandlingen eller om 

kroppen saknar fullgott immunförsvar. Man avlägsnar då sjuk benmärg och 

ersätter den med frisk vävnad. Den friska benmärgen förökar sig och reparerar 

den kvarvarande skadade benmärgen. Donatorn måste vara frisk och ha genetiska 

markörer som är identiska med mottagaren skriver Enskär (1999, s. 17-22) och 

Kreuger (2000, s. 16-18).  

 Biverkning av cytostatikabehandling kan vara håravfall, illamående, diarré, 

kräkning, försämrad aptit och förstoppning. Vid strålbehandling så beror 

biverkningarna på vilket område som är strålbehandlat. Barn som har haft cancer 

löper en ökad risk att drabbas av sekundära tumörer (Enskär, 1999, s. 24-25).  

 

Enligt Enskär(1999, s. 187), Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & Kreuger(1997) 

och Kreuger(2000, s. 41, 80, 139-141) så upplever många föräldrar stor skuld i att 

deras barn är sjukt. När barnet blir påverka, inte nödvändigtvis en kroppslig 

försämring så försöker många föräldrar ta på sig barnets smärta och oro. Samtidigt 

som de försöker ge stöd och motivation för att leva upp till sina föräldraroller. När 

ett barn i familjen drabbas av cancer så påverkar detta hela familjen. En ny 

verklighet skapas och ger familjen en känsla av kaos och maktlöshet. När en 

familjemedlem har drabbas av cancer så tvingas de hantera känslor om att kunna 

förlora ett barn i familjen. Med detta sker stora förändringar i familjerna, energi 

och tid läggs ned på det sjuka barnet och kräver föräldrarnas kraft.  

 Enskär (1999, s. 61, 187, 193) och Kreuger (2000, s.133) menar att många 

föräldrar känner sig isolerade från sina sociala nätverk såsom arbete, vänner och 

övrig familj. Detta beror dels på att mycket tid tillbringas med barnet på sjukhus 

eller i hemmet. Anledningen till isoleringen är oftast att man vill skydda barnet 

från miljöer som kan inverka negativt på barnets tillstånd på grund av dålig 

immunisering. Föräldrarnas förhållande förändras sinsemellan och de kan 

utvecklas positivt genom att banden stärks men de kan också resultera i att 

föräldrarna glider isär.     
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 För syskonen i familjen så känner många sig övergivna av sina föräldrar enligt 

Enskär (1999, s. 207-208) . Beroende på barnens/syskonens ålder så har de olika 

behov av sina föräldrar och reaktioner på att föräldrarna fokuserar på det sjuka 

barnet. Det är lättare för ett äldre barn att ha förståelsen varför fokus läggs på den 

som är sjuk men i detta fall blir känslorna mer motstridiga då de samtidigt är 

måna om sitt syskon önskar att livet ska återgå till det normala (Enskär, 1999, s. 

207-208). Det framkom att syskonen ofta blev åsidosatta och en del kände att de 

inte fick tillräcklig uppmärksamhet av föräldrarna. Dessutom kände syskonen det 

som om föräldrarna ofta tog ut sina aggressioner och besvikelse på dem (Sloper, 

2000). 

 

När ett barn är cancersjukt så är de början på en långvarig kontakt med 

sjukvården. Barnet upplever de väldigt traumatiskt av att ligga inne på sjukhus. 

Föräldrarnas känslor och reaktioner över situationen inverkar på barnets egen 

upplevelse, därför ligger det stor vikt på sjukvårdspersonalen att hjälpa hela 

familjen att kunna hantera situationen känslomässigt. Vanligt förekommande är 

att all fokus läggs på det sjuka barnet och syskonen då hamnar i skymundan, de 

sker då föräldrarna försöker att skydda det sjuka barnet. När de händer är de 

viktigt att sjuksköterskan gör föräldrarna uppmärksam på hela familjens behov 

(Enskär, 1999, s.48, 207-211; Kreuger, 2000, s.44-45; Murray, JS 2000).   

 Von Essen, Enskär och Skolin (2001) förklarar att föräldrarna tyckte det var 

viktigt med sjuksköterskans sociala kompetens, information och tid, gällande 

omvårdnad kring det sjuka barnet. Mödrarna nämnde också ett behov av 

känslomässigt och materialistiskt stöd. De föräldrar som är i behov av 

professionellt stöd ska erbjudas detta. Wright, Watson och Bell(2002, s.133-137) 

tar upp vikten av att sjuksköterskan inte har förmågan att lösa problem och 

berättar för familjen hur de ska känna och hantera situationen, men att genom 

samtal och att finnas där hjälpa familjen att lösa problem genom reflektion. 

 Enligt socialstyrelsens(Socialstyrelsen 2005) kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskans omvårdnad bland annat präglas av 

respekt, lyhördhet och empati. Stöd och vägledning från sjuksköterskan ska göra 

det möjligt för patienten och närstående att vara delaktiga i vård och behandling. 

Sjuksköterskan ska också tillgodose patientens behov av en god och trygg vård. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa föräldrars och syskons erfarenhet av 

omvårdnad när ett barn mellan 6 och 12 år drabbats av cancer. 

 

Frågeställningar  

Vilket behov av stöd har föräldrarna och syskonen? 

Hur ser familjen på omvårdnaden? 

 

Metod 

En litteraturstudie innebär att söka litteratur, granska den kritiskt inom ett valt 

ämne och sedan sammanställa resultatet. Litteraturen kan vara vetenskapliga 

tidskriftsartiklar och/eller andra vetenskapliga rapporter(Forsberg & Wengström, 

2003, s. 29-30); (Backman, 1998, s. 66). Litteraturstudie valdes också med tanke 

på att omvårdnadsåtgärder och insatser skall vila på vetenskaplig grund (Polit & 

Beck, 2004, s. 89). 

 

Litteratursökning 

Artikelsökningen har gjorts i följande databaser; Pubmed och Cinahl. Ett 

meshlexikon har använts för att säkerhetsställa formuleringarna av sökorden barn, 

cancer, omvårdnad, syskon och föräldrar. I sökningarna har vi använt oss av 

meshtermerna child, neoplasms, nursing, siblings, parents och 

fritextsökningsorden experience, support och need. Sökordet kombinerades och 

resulterade i två sökfält och gav träffar som svarade mot syftet och 

frågeställningar. Vissa artiklar återfanns i båda sökfälten, Pubmed och Cinahl. 

Sökresultatet sammanställdes i en tabell för att ge god översikt (se tabell 1).  

 

Inklutionskriterier/exklutionsktiterier 

Vetenskapliga artiklar inkluderades som svarade på syftet. Berör ämnet barn som 

drabbas/drabbats av cancer i ålder 6-12 år och lägger fokus på familjens 

erfarenhet. Artiklar som är publicerade år 2000-2009. Artiklarna skall vara 

skrivna på engelska och publicerade i nursing journals.  

Artiklar som exkluderades var publicerade tidigare än år 2000, artiklar som inte 

svarade på syftet, frågeställningarna eller cancerdrabbade barn under 6 år och över 
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12år. Artiklar som är publicerade på annat språk än engelska och inte är 

publicerade i nursing journals exkluderases även. 

 

Tabell 1.1 och 1.2 Databassökning utförd 100125-100308. Sökord, databaser, 

antal träffar, antal lästa abstrakt, antal granskade artiklar och antal valda artiklar. 

Tabell 1.1 

Sökord Pubmed Cinahl Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

artiklar 

granskade 

Antal 

artiklar 

som 

ingår I 

studien. 

Child AND neoplasms 536 425    

Child AND neoplasms AND nursing 415 169    

Child AND  neoplasms AND siblings 

AND nursing 

21 9 30 1 1 

Child AND neoplasms AND siblings 

AND  parents AND nursing 

15 8 23 2 2 

Child AND neoplasms AND siblings 

AND parents AND  experience AND 

nursing 

8 3 11 6 4 

Tabell 1.2 

Child AND neoplasms AND support 275 103    

Child AND  neoplasms AND support 

AND nursing 

224 37    

Child AND neoplasms AND support 

AND siblings AND parents AND 

nursing 

11 5 16   

Child AND neoplasms AND support 

AND parents AND need AND nursing 

40 8 48 11 5 

Child AND neoplasms AND support 
AND siblings AND need AND nursing 

5 3 8 3 3 

Alla sökningarna på Pubmed och Cinahl, gjordes med limits: Abstracts, child 6-12 

years, publication 2000-2010, language English, nursing journal.  
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Klassificering och värdering 

För att klassificera och värdera artiklarna som hittades i artikelsökningen används 

SBU/SSF nr.4.(1999, s. 15-16) klassificering och värdering av studier. 

Kvantitativa delas in i grupper:  

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig 

fördelning. 

• Deskriptiv studie (D) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp 

hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp.  

 

Kvalitativa studier klassificeras och värderas enligt SBU/SSF nr. 4.(1999, s. 16): 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats 

genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa 

förståelsen för studerade fenomen, t ex personens upplevelser och 

erfarenheter. 

 

Efter att artiklarna har klassificerats så ska kvaliteten värderas, detta görs utifrån 

SBU/SFF nr. 4(1999, s.16) och delas in i tre grupper, hög vetenskaplighet(I), 

medel(I I) eller låg vetenskaplighet(III). Fördelningen visas i tabellen från 

SBU/SFF nr. 4(1999, s.48) som följer.  

 I: Hög II: Medel III: Låg 

P Prospektiv studie utan randomisering. 

Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter, adekvata 

statistiska metoder. 

- 

Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska metoder 

D Stort konsekvent patientmaterial som 

är väl beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska metoder(t.ex. 

multivariationsanalys, fall- 

kontrollmetodik, etc.). Lång 

uppföljning 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt skrivet, alltför kort 

uppföljning eller inadekvata 

statistiska metoder.  

 

Studier med kvalitativ metod granskas med SBU/SFF nr.4.(1999, s. 48) tabell.  

 I: Hög II: Medel II: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. - Dåligt/vagt formulerad 
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Väldefinierad frågeställning, relevant 

urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är logiskt och 

begripligt, god kommunicerbarhet 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning 

 

Granskning/bearbetning 

Med hjälp av SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16-17) har en bearbetning av artiklarna skett 

i tre faser. 

Fas 1 

Sökningen gjordes i databaserna Pubmed och Cinahl. En första genomgång 

gjordes där båda författarna läste igenom 136 stycken titlar och abstrakt. 

Dubbletter togs bort. De vetenskapliga artiklar som passade in på studiens syfte, 

frågeställningar och uppfyllde våra inklutionskriterier togs vidare i fas 2 för vidare 

granskning, 48 stycken.  Artiklarna som föll bort passade inte in på studiens syfte 

frågeställningar och inklutionskriterier.   

Fas 2 

Artiklarna lästes i sin helhet av båda författarna och de som motsvarade 

litteraturstudiens syfte, frågeställningar och uppfyllde inklutionskriterierna togs 

vidare till granskning.  Artiklarnas innehåll och resultat granskades och 

dokumenterades enligt en granskningsmall(se bilaga 1). De 30 artiklar som inte 

stämde överens med inklutionskriterierna, syfte och frågeställningarna 

exkluderades. Vidare till fas 3 för kvalitetsbedömning togs 18 stycken artiklar.  

Fas 3 

I fas 3 så kvalitetsvärderades artiklarna enligt SBU/SFF nr. 4.(1999, s. 48)s tabell. 

Efter kvalitetsvärdering förkastades ytterligare 3 stycken artiklar på grund av låg 

kvalitet(se bilaga 3).  Slutligen återstod 15 artiklar med medel och hög kvalitet 

som presenteras i löpande text och har sammanställs i en översiktstabell (se bilaga 

2).  
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Analys 

För att klassificera data och finna gemensamma mål så inspirerades analysen av 

en innehållsanalys, vilket innebär att man systematiskt försöker identifiera 

mönster och teman i artiklarna. Genom att göra en systematisk innehållsanalys så 

fastställs återkommande fenomen i texten. Detta görs genom att forskaren 

systematiskt och stegvis klassificerar data (Forsberg & Wengström, 2003, s. 150-

151). Båda författarna läste igenom artiklarna flera gånger och mönster och 

återkommande teman återfanns i innehållet, exempel i tabell 2. Genom 

innehållsanalys så skapades 3 kategorier och 6 subkategorier som presenteras i 

tabell 3.  

Tabell 2. Exempel på subkategori och kategori. 

Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 
McGrath, Paton & 
Huff. 
(2005) 
Australien 

Hela familjens vardag 
förändrades när barnet 
blev sjukt och man 
upplevde att ”livet fick 
vänta”. 

Vardagen 
förändrades. 

Den nya 
vardagen. 

 

Tabell 3. Översikt av litteraturstudiens huvudkategorier och subkategorier. 

Kategorier  Subkategorier 
Den nya vardagen 
 
 
 
Stödbehov i 
vardagen 

-Vardagen förändras 
-Föräldrar/syskons  nya roller 
-Känslor  
 
-Föräldrarnas stödbehov 
-Syskonens stödbehov 

 

Etiska överväganden 

I en litteraturstudie ska etiska överväganden göras. De är viktigt att alla artiklar i 

litteraturstudien har fått tillstånd från etiska kommittéer eller innehåller tydliga 

etiska överväganden. Alla artiklar som passar in på studien måste tas med. 

Artiklarnas resultat ska presenteras och det är oetiskt att utesluta artiklar eller 

resultat som inte stödjer författarens åsikt(Forsberg & Wengström, 2003, s.77-78, 

140 och Polit & Beck, 2008, s. 167). 

 Författarna har gjort etiska överväganden genom att använda sig av all 

litteratur som svarade på syftet och inklutionskriterierna, även artiklarna med låg 

kvalitet presenteras i bilaga 3. Resultatet i artiklarna presenteras i studien utan att 

utelämna delar av resultatet som inte stödjer författarnas åsikter.  
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Resultatet. 

Av de 15 artiklar som är med i vår litteraturstudie är 10 kvalitativa och 5 

kvantitativa. Artiklarna har sitt ursprung från 8 olika länder, 3 artiklar är från 

Sverige, 1 från England, 3 från USA, 1 från Taiwan, 3 från Australien, 2 från 

Kanada, 1 från Brasilien och 1 från Kina. Artiklarna är utförligt beskrivna i bilaga 

2. Vad gäller artiklarnas kvalitet anser vi att åtta håller hög och resterande sju 

medel kvalitet. Vissa artiklar förekommer i en av följande kategorier medan andra 

förekommer i flera. Artiklarna presenteras utförligt första gången de förekommer i 

studien.  

 

Den nya vardagen 

Nedan presentera åtta kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel. Artiklarna är 

från Brasilien, Sverige, Australien, Taiwan, Kanada och Kina. Innehållet är 

sorterat i tre kategorier: Vardagen förändras, föräldrar/syskons nya roller och 

känslor. 

 

Vardagen förändras  

I Ortiz och de Lima(2007) kvalitativa studie från Brasilien syftade till att ge 

förståelse hur föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar med cancer upplevde 

slutförandet av pågående behandling och vilket stödbehov som de har idag. 

Resultatet delades in i två huvuddelar där de första var minnet och det andra var 

nutiden. I delen minnet så tar man upp precis när barnets allmäntillstånd 

försämras. Man trodde först att barnets symtom var vanliga krämpor hos barn. När 

barnet diagnostiserades med cancer så omstrukturerades hela familjens liv både 

socialt och ekonomiskt. Många föräldrar kände skuld att genom att fortsätta sitt 

tidigare sociala umgänge, man såg även att en brasiliansk förälder i varje familj 

ofta var tvungen att sluta sitt arbete för att vårda det sjuka barnet.  

 I en kvalitativ studie av Björk, Wiebe och Hallström(2005) från Sverige var att 

försöka belysa familjers upplevda erfarenheter när ett barn i familjen 

diagnostiserats med cancer. När barnet fick diagnosen så föll hela deras livsvärld 

ihop på grund av rädsla för vad diagnosen innebar. Existentiella tankar dök upp 

och familjen var tvungna att bearbeta sin egen och barnets dödlighet. Hela 

familjens vardag började kretsa runt det sjuka barnet.  Så redan vid diagnosen så 
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började familjen sin strävan efter att barnet skulle överleva. En ny struktur 

skapades i familjen och för att minska känslan av maktlöshet så försökte 

familjerna skapa positiv fokus och känna hopp inför behandling. Man tog även 

upp att familjen försökte hålla kontakt med människor i omgivningen för att skapa 

trygghet och minska ned känslan av ensamhet. Man upplevde att relationen 

mellan man och fru förändrades under behandlingen och även relationen till andra 

släktingar och vänner (Björk, Wiebe & Hallström, 2005). 

 McGrath, Paton och Huffs (2005) kvalitativa studie från Australien undersökte 

de upplevelsen hos hela familjen när ett barn drabbats av cancer från barnets, 

föräldrarnas och syskonens perspektiv. Hela familjens vardag förändrades när 

barnet blev sjukt och man upplevde att ”livet fick vänta”. Man kunde inte längre 

utföra aktiviteter som tidigare. Istället för att livet var till för nöjen så utvecklades 

en mer strävan efter att överleva. De friska syskonen kunde inte ta hem vänner 

efter skolan längre då risken för infektion var hög. De var inte längre en 

självklarhet att man skulle hinna med att ta sig någonstans efter arbete eller skola.  

 Von Essen och Enskär (2003) har gjort en kvantitativ svensk studie där man 

ville att föräldrar och sjuksköterskor skulle beskriva deras uppfattning om vilka 

omvårdnadsaspekter och stöd som var viktiga för syskon till barn som behandlas 

för cancer. När ett barn i familjen drabbas av cancer så sätts fokusen på det sjuka 

barnet och syskonet hamnar i skymundan. Man kanske inte längre kan ta del av 

tidigare aktiviteter. Men för att syskonen ska kunna ta del av tidigare aktiviteter 

var de av vikt att andra familjemedlemmar, anhöriga eller vänner kunde hjälpa till. 

 

Föräldrar/syskons nya roller  

Huang, Mu och Chious (2008) kvalitativa artikel från Taiwan hade för avsikt att 

undersöka ensamstående föräldrars upplevelse, resurser och hjälpbehov av att 

vårda sitt cancersjuka barn. Man delade in fynden i femkategorier, att ha mod 

inför sjukdom, att få stöd av vårdpersonalen, förändrad föräldraroll, att hjälpa sitt 

barn och den förändrade familjen. Föräldrarna försökte att aldrig förlora hoppet 

om att deras barn skulle bli friska och finnas där nära som stöd för sitt barn. 

Avsaknaden av en partner ökade påfrestningen för den ensamstående föräldern 

både ekonomiskt och tidsmässigt, de kände att de inte räckte till. Föräldrarna 

kände stolthet över deras barns förmåga att möta sjukdomen och att gå igenom 

behandlingen, detta fick föräldrarna att reflektera över sin föräldraroll och finnas 
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där som sitt barns främsta stöd. Föräldrarna fick insikt över att livet är övergående 

och en strävan efter att hålla löften och uppfylla barnets önskemål blev mycket 

viktiga.  

 Nolbris, Enskär och Hellström (2007) kvalitativa studie från Sverige försökte 

fånga syskonens upplevelse av att ett syskon behandlas eller har behandlats för 

cancer. Under sjukhusvistelsen så saknade syskonet sitt sjuka syskon men när 

syskonet kom hem så återkom de till sina normala roller. Bandet mellan syskon 

upplevdes som speciellt då man hade en mycket nära relation. När syskonen var 

två eller fler så såg man att de tog stöd av varandra. Vardagen förändrades när 

deras syskon drabbades av cancer. Familjens roller förändrades och nya 

prioriteringar skapades. Livet för familjen centrerades runt det sjuka barnet. 

Syskonen kände att de mognade av erfarenheten. Mognaden sågs som ett resultat 

av att syskonet fanns där och stöttade sitt sjuka syskon. En bit i behandlingen så 

hade både barnet och syskonet anpassat sig till den nya situationen.  

 

Känslor  

McGraths (2002) kvalitativa artikeln från Australien visade föräldrarnas 

upplevelse av första stadierna av diagnos och behandling för sitt cancersjuka barn 

tar upp att vid diagnosen och det inledande skedet av behandlingen upplevde 

föräldrarna stor påfrestning och blev ofta överväldigade av den erfarenheten. 

Stressen som det utlöste resulterade oftast på tre sätt, osäkerhet, chock och känsla 

av tappad kontroll. Föräldrarnas stress ledde till tre känsloyttringar så som chock, 

osäkerhet och tappad kontroll. Sjukdomstiden var en känsla av att åka i en 

bergochdalbana känslomässigt. Vid diagnos hade föräldrarna svårighet att ta sig 

till diagnosen. Osäkerheten över diagnos var en stor stressande faktor. Man kände 

även osäkerhet inför framtiden, de man tidigare kunde planera månader i förväg 

fick man numera ta som de kommer. Den första chocken var att konfronteras av 

den allvarliga sjukdomen och möjligheten för döden. Man kände direkt allvaret i 

situationen trots svårigheten att kunna ta till sig diagnosen. De flesta föräldrarna 

kunde så småningom bearbeta informationen och finna ett värde i situationen. 

Vissa av föräldrarna kände en ofattbar smärta som dom hade svårt att beskriva. 

Många beskrev smärtan som en mardröm. Några föräldrar upplevde den fysiska 

förändringen, aktiviteter som en stor faktor av känslopåverkan. Föräldrarna kände 

sig tvingade att konfronteras av sitt barns dödlighet vilket framkallade sorg. Man 
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viste att vissa barn inte överlever. Man tog sig till statistiken i överlevnadschansen 

i procent på diagnosen barnet hade fått och man hörde samtal mellan andra 

föräldrar om deras upplevelse under sjukhusvistelse. Man sökte en garanti för att 

just deras barn skulle tillfriskna. Sorgen beskrevs som oundviklig.  

 Woodgate (2006) ville med sin kvalitativa studie från Kanada öka förståelsen 

för sykons upplevelse av att leva med ett cancersjukt syskon. Syskonen kände 

avundsjuka, oro och skuld. Familjen centrerades runt det sjuka barnet och 

syskonen ”glömdes” ofta bort. Oro över hur föräldrarna skulle kunna klara 

situationen och kände sig tvungna att försöka underlätta och avlasta. 

Skuldkänslorna bottnade i att de kände sig otillräckliga i vården av sitt syskon. 

Sykonen var medvetna om att föräldrarna genomgick en svårperiod och försökte 

att avlasta dem så gått de kunde. De försökte undvika att vara till besvär. Man 

kände att människor i omgivningen behandlade dem annorlunda än innan 

syskonet drabbades av cancer, de kände sig bortglömd då de oftast frågade bara 

om syskonet. Familjen anpassades till vården på sjukhuset. Tiden som syskonet 

fick tillbringa ensam med sina föräldrar kändes extra viktigt. Skuldkänslorna var 

ett utryck för en känsla av sorg över hela situationen att inte få vara nära syskonet 

och sina föräldrar. 

 Yiu och Twinn(2001) ville identifiera behov hos kinesiska föräldrar med ett 

cancersjuktbarn hade under sjukhusvistelse efter diagnos med sin kvalitativa 

studie. Föräldrarnas första reaktion över barnets diagnos var förnekelse eller 

oförmåga att acceptera diagnosen. Man kände otrygghet att man från början inte 

kunde ge besked om den var godartad eller malign. Man såg att föräldrarna kände 

misstro och att läkarens förmåga att ge besked med finkänslighet var viktig. 

Cancerbeskedet var för föräldrarna den mest skrämmande sjukdomen då man av 

tidigare erfarenhet har inneburit död. När en mer kontinuerlig kontakt med 

sjukhuset utvecklades under behandling förändrades synen på vad diagnosen 

kunde innebära. Under behandlingens gång växte ett hopp om framtiden fram. 

När föräldrarna kände en viss acceptans av diagnosen så fanns de kvar rädsla för 

att förlora sitt barn som fanns kvar under hela behandlingen och även efter 

behandling. Föräldrarna upplevde en stor rädsla inför att tillbringa och ha 

sjukhuskontakt, särskilt den första tiden. Man såg även att under sjukhusvistelsens 

gång så anpassade föräldrarna till miljön och sjukhusets rutiner. Föräldrarna ville 

att sjukvårdspersonalen skulle förstå deras rädsla. 
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 I den tidigare beskrivna studien av Ortiz och de Lima(2007) tar även upp att 

när behandlingen var avslutat kände man inte bara glädje utan man hade svårt att 

hantera känslor över barnets nuvarande fysiska status. Man kände rädsla inför 

följdsjukdomar på grund av sänkt immunförsvar och tidigare kirurgi. Familjen 

upplever motstridiga känslor efter behandling då glädje finns för att barnet lever 

men känslor som inte har bearbetats ligger kvar och en förlust över tiden som man 

har gått miste om. Efter behandlingen så återfås kontrollen över sitt föräldraskap 

vilket betyder ansvar men efter att barnet har legat inne under sjukhusvård så 

ligger de kvar en känsla av att inte räcka till. Man såg att familjen behövde 

kontinuerlig uppföljning för att kunna finna livskvalitet efter behandling på kort 

och lång sikt.  

 

Stödbehov i vardagen 

Nedan presenteras två kvalitativa artiklar och fyra kvantitativa artiklar från 

Australien, Kanada, USA och England. Innehållet är sorterat under två kategorier: 

föräldrars stödbehov och syskons stödbehov. 

 

Föräldrars stödbehov  

En kvantitativ artikel av Jackson, Stewart, O'Toole, Tokatlian, Enderby, Miller 

och Ashley  (2007), från Australien tar upp föräldrarnas upplevelser när ett av 

deras barn drabbas av cancer och sjukhusvistelse. När barnet fick diagnosen 

upplevde föräldrarna chock, det var då viktigt att informationen gavs korrekt med 

medkänsla och ärlighet. Förtroende skapades genom god kommunikation vid 

diagnos och under sjukhusvistelse. Detta skapade positiv upplevelse för familjerna 

och föräldrarna kände sig ha kontroll över situationen. Familjers negativa 

erfarenhet vid diagnos berodde på förseningar, felaktig diagnos, känsla av 

otrygghet och förvirrad sjukhuspersonal. God kommunikation mellan 

vårdpersonalen och föräldrarna gav en positiv erfarenhet av sjukdomsbeskedet 

och ingav förtroende. Personalen som lyssnade på deras oro var en viktig del för 

förtroendet. Där föräldrarna kände att personalen ignorerade och svarade 

undvikande upplevdes ilska och frustration. Ärlighet skattades högt. Efter diagnos 

så förändrades inte vikten av att ha god kommunikation. Många föräldrar 

upplevde att relationen mellan dem och vårdpersonalen förbättrades under 

vårdtidens gång som. Sex månader efter diagnos så kände många föräldrar att 
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personalen gav mindre uppmärksamhet och hjälp för familjen. De föräldrar som 

kände att kommunikationen var bristfällig upplevde att relationen försämrades. Ett 

av de större fynden i studien gällde information under sjukdomstiden. Man såg 

inte bara att information som gällde sjukdomen var viktig utan även praktiska 

saker så som boende, parkering och att kunna boka planerade tider själva. 

Informationen som gavs gällande sjukdom uppskattades på många olika sätt. 

Vissa kände att de fick för lite och andra kände att de fick för mycket. Föräldrarna 

som kände att de fick för mycket information kände sig mer oroliga. Personalens 

kompetens och kunskap inom området uppskattades. Föräldrar som fick vänta på 

att få besked om testresultat och liknande upplevde ökad stress och frustration. 

Under sjukhusbesök så kände föräldrarna ibland att man hade svårighet att ta till 

sig informationen som gavs. Man tog även upp att stödet som ges är bland annat 

hjälp med praktiska delar så som boende, parkering. Genom att ha bra 

kommunikation där sjukvårdspersonalen hjälper föräldrarna att hantera sina 

känslor, upplevelser och stöd i beslutsfattningar. När hela vårdkedjan arbetar i 

team och mot gemensamma mål så känns omvårdnaden som en helhet. Blandade 

känslor hos föräldrar av att ta del av stödgrupper, vissa ansåg de viktigt medan 

andra avstod. Kontinuitet var viktigt. Faktorer som återfanns i hela studien var 

föräldrarnas upplevelse av stress och oro över personalens arbetsbelastning. Några 

reagerade med ovilja att störa i onödan. Att inte klaga på något i onödan. Man 

ville sällan kritisera, föra fram synpunkter eller visa tacksamhet gentemot 

personalen.  

 Sjukvårdspersonalen kunde bidra med att informationen skulle ges 

kontinuerligt ärligt och på ett individuellt sätt, man ville inte ha så mycket allmän 

information utan specifik information om det egna barnet. Man såg att föräldrarna 

ville ha en chans att få svåra samtal tillsammans med läkaren utan barnet då man 

hade svårt att kunna föra de samtal man vill under barnets blickar(Mcgrath, 2002). 

 I en kvalitativ kanadensisk studie av Kerr, Harrison, Medves, Tranmer och 

Fitch(2007) försökte de att kartlägga vilket stöd och vårdbehov föräldrar med ett 

cancersjuktbarn upplevde. Fynden visade på sex huvudteman, känslomässigt stöd, 

information, andligt stöd, praktiskt stöd, fysiskt stöd och psykiskt stöd. Resultatet 

visade på att föräldrarna hade ett stort behov av att få känslomässigtstöd. Hälften 

av föräldrarna i studien uppgav att de hade svårt att hantera sitt sjuka barns 

känslor över sjukdomen och upplevde därigenom en oförmåga att kunna hjälpa 
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sitt barn. Genom stöd och kontinuerlig information från vårdpersonal så upplevde 

föräldrarna det lättare att hantera situationen. Man talade om hur viktigt de var att 

få tid på sig när man fick beskedet om cancersjukdomen, att få sitta ned och 

fundera. Information om varför man valde en viss behandling. Vissa föräldrar 

kände att ha någon med sig när man fick information var viktigt dels för att kunna 

ta tills sig informationen som gavs och dels för att få stöd. Alla föräldrarna hade 

individuella behov som förändrades kontinuerligt under vårdtiden. Men man 

kunde se genomgående att föräldrarna hade ett brett behov av stöd och att 

behoven inte minskade under behandlingen utan bara förändrades. 

 Yiu och Twinns (2001) studie som har nämnts tidigare tar upp att de ligger stor 

vikt i att få information om sjukdomen. Detta hjälpte föräldrarna att kunna hantera 

krisen som sjukdomen skapade. Främst så hjälpte information när man upplevde 

hög stress och under kriser. Så vid diagnos för att kunna hantera situationen så 

gav informationen en känsla av kontroll. Genom att vara insatt i barnet 

sjukdomsbild och behandling kändes de lättare för föräldrarna att ta del i vården. 

På sikt så såg man att informationen behövde ges på ett individuellt sätt och 

kontinuerlig. Man såg även två delar av stöd. Stöd från familj och stöd från 

sjukvårdspersonal. Föräldrarna angav att det bästa stödet gavs från den egna 

familjen. Stödet inom familjen gällde både känslomässigt och ekonomiskt. 

Personalen stod för ett praktiskt stöd, de gav även föräldrarna hjälp att behålla sin 

föräldraroll. Genom att få behålla sin föräldraroll så blev sjukhusvistelsen en mer 

positiv upplevelse. Man såg att föräldrarna inte behövde något religiöst stöd.  

 Huang et al. (2008) fann att föräldrarna kände sig starkt påverkade av sitt barns 

sjukdom och genom sina anhöriga och vänner fick de ovärderligt stöd och 

förståelse för sina upplevelser och känslor. Detta bidrog till att de kände ökad 

styrka och målinriktning att deras barn skulle genomgå behandling. Föräldrarna 

kände stor oro inför barnet och dennes framtid, hopplöshet för att inte kunna räcka 

till för sitt barn. När vårdpersonalen var professionell, kunde ge information, gav 

omsorg med kärlek, stöd och förståelse kände föräldrarna hopp för att barnet 

kunde tillfriskna.  

 McGrath et al. (2005) uppgav att stödet som familjen fick gavs från familj, 

vänner och andra människor i deras omgivning. Skolan bidrog även med att ge 

värdefullt stöd år hela familjen.  
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Syskons stödbehov 

Syftet med Murrays (2001) kvantitativa studie från USA var att finna vilka 

stödinsatser syskon till barn med cancer får från sjuksköterskor, och vilka åtgärder 

som uppfattas värdefulla. Jämförelse mellan syskons och föräldrars perspektiv. 

Resultaten visade att syskons upplevde att insatser som är viktigast var när 

föräldrarna uppmuntrades till att spendera mer tid med sina friska barn, att se det 

friska barnets positiva handlingar, ta del av aktiviteter, besöka det sjuka barnet på 

sjukhuset och att tala om sina känslor. Föräldrar uppfattade insatser som att 

syskonen får besöka sitt syskon på sjukhuset, att få besöka barnonkologisk 

avdelning, ärlig information och hjälp att prata om sina känslor var viktiga.  

 Freeman, O’Dell och Meola(2003) har i en kvantitativ amerikanskstudie haft 

som syfte att cancersjuka barn och deras syskon skulle berätta om erfarenheten 

och oron över cancerdiagnosen och sjukdomsförloppet. Resultatet visade på att 

det sjuka barnet och syskonet/syskonen behövde hjälp för att kunna hantera 

sjukdomssituationen, förändrad familjesituation och den fysiska förändringen hos 

det cancersjuka barnet. Under sjukdomstiden såg man en brist i informationen 

som gavs så som varför barnet insjuknade, detta skapade stor oro både hos det 

sjuka barnet och hos syskonet.  Vårdpersonalen kände sig ofta tvungna att 

påminna föräldrarna om hur syskonen påverkades av att se sitt sjuka syskons 

fysiska förändring under sjukhusvistelse och behandling. För syskonen så såg man 

även att anpassad skolkontakt för varje individ var viktig . När syskonet fick ta del 

i vården och få en aktivroll att hjälpa sitt syskon så hjälpte detta familjen att 

hantera den stressande situationen som hela familjen befann sig i.  

 Nolbris et al. (2007) tar upp att redan vid diagnosen uppstod en oro över vad 

detta innebär. Barn som har hört talas om cancer kände rädsla och hade tankar om 

att förlora sitt syskon. När de möttes av saker som hände i världen där barn dog så 

associerade de till sig själva och familjesituationen. Den fysiska förändringen av 

syskonet påverkade stark och många kände en ilska gentemot syskonets 

förändring och uppmärksamheten som syskonet fick. Man såg att syskonen hade 

ett stort behov av att få information och att få ställa frågor angående sjukdomen 

och behandling. 

 Enligt Von Essen och Enskär (2003) så fick syskonen emotionellt stöd genom 

att de fick tala om sina känslor under diagnos och behandling detta resulterade i 
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att syskonen lättare kunde hantera situationen. Man talade då om sina känslor så 

som rädsla, hopp och att få dela med sig av sin oro med någon annan.  

 Ballard (2004) kvantitativa studie från England försökte man ta reda på 

föräldrarnas upplevelse av hur syskons behov till cancersjuka barns behov 

tillgodosågs och hur man kunde förbättra detta.  Resultatet visade på att syskonen 

hade emotionellt, praktiskt och informativt stödbehov. Det emotionella 

stödbehovet önskade syskonen främst få från sina föräldrar. Sjuksköterskorna 

kunde också bidra med detta stöd genom att involvera syskonet i samtalen som 

riktades till hela familjen. Praktiska stödet var i form att kunna umgås med sina 

vänner eller att få träffa personer i samma situation som de. Informationen som 

gavs skulle inte bara ges vid ett tillfälle utan ges kontinuerligt och med möjlighet 

för barnet att ställa frågor.  

 Murray (2002) försöker undersöka vilka stödåtgärder som syskon till barn med 

cancer upplever vara till hjälp i sin kvalitativa studie från USA. De friska 

syskonen vill att omgivningen ska möta deras behov av känslomässigt och 

praktiskt stöd. De har också behov av stöd i form av information för att kunna 

anpassa sig till den nya livssituationen med en bror eller syster som drabbats av 

cancer. Det friska syskonet önskar att hålla sitt liv så nära de normala som är 

möjligt. När föräldrarna inte klarar av detta stöd själv så kan andra 

familjemedlemmar eller någon annan närstående hjälpa med detta. Genom att 

träffa andra syskon till cancersjuka barn så ges en känsla av att inte vara ensam. 

Informationen som ges ska vara anpassad till barnets ålder så att syskonet får 

förståelse för vad som har inträffat och få möjlighet att kunna ställa frågor. 

Genom att kontinuerlig ge information som är anpassat till barnet och att föra 

samtal om detta så kan syskonet få möjlighet att föra fram sina tankar och 

upplevelser och missförstånd kan utredas.   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars och syskons erfarenhet av 

omvårdnad när ett barn mellan 6 och 12 år drabbats av cancer. Begränsningen av 

barnens åldrar, 6 till 12 år gjordes då meshtermen child syftar till barn i just denna 

åldersgrupp. Databas sökningen i Pubmed och Cinahl resulterade i att sökordet 

family byttes mot sökorden siblings och parents då resultatet av sökningen family 

gav många träffar på när en vuxen var cancersjukt och den sjukas upplevelse. 

Sökningen resulterade även i två sökningstabeller med olika kombinationer av 

sökord vilket berodde på att träffarna i kombination av varandra inte gav 

tillfredställande träffar. I form av två sökningstabeller så blev träffarna ganska 

liknande men att utesluta en av tabellerna skulle inte givit samma bredd i ämnet. 

En brist i att sökningen gjordes med att artiklar som nästan var tio år gamla togs 

med i studien, men författarna ansåg att de inte var nödvändigt att bara ta med 

studier från senaste åren då behoven hos familjerna inte borde förändras väsentlig 

övertid. Ingen manuell sökning gjordes då 15 artiklar togs med efter att ha 

bearbetats i tre olika faser av båda författarna flera gånger.  

 En begränsning som skulle kunna ha varit ett alternativ var att utesluta artiklar 

från länder som skiljer sig från den västerländska kulturen så som de Asiatiska 

artiklarna då författarna hade svårt att kunna relatera eller förstå alla nyanser av 

studiernas resultat. Men att ta med studier från kulturer som skiljer sig från vår 

kultur ansåg författarna även vara nödvändigt i dagens samhälle då vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle och att man även bosätter sig i andra länder idag. 

Resultaten kan ha missats då många av artiklarna inte är skrivna av författare som 

har engelska som modersmål och information har försvunnit under översättningen 

från deras modersmål till engelska. Missar kan även ha uppstått då artiklarna har 

översatts från engelska till svenska trots författarnas goda kunskaper i engelska. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att när ett barn i familjen drabbas av cancer så påverkar detta hela 

familjens vardag. Föräldrarna kände utsatthet då de inte längre har kontroll över 

sin vardag. Man kunde inte längre planera för framtiden (jfr Ow, R., 2003). 

Föräldrarna var tvungna att hantera möjligheten att deras barn inte skulle bli friskt 
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och för att kunna förstå detta var de tvungna att bearbeta sina egna känslor om vad 

döden innebar. Några fynd visade på att familjen känner oro och stress när ett 

barn vårdas på sjukhus (jfr Faulkner och Davey 2002). Familjemedlemmarna 

kände att de inte kunde fortsätta sitt sociala liv som tidigare och kände sig 

isolerade från omvärlden. Vardagen började kretsa runt det sjuka barnet och 

syskonen glömdes ofta bort. Studierna visade på olika sätt för syskonen att 

hantera sin nya situation, syskonen blev till stöd för varandra, ökad mognad och 

starkare relationer i familjen. Men man såg även negativa effekter av belastningen 

hade på syskonen, att barnen tog på sig en vuxnare roll för att avlasta föräldrarna, 

de kunde även känna ilska och skuld över sitt syskons sjukdom.  Det är viktigt att 

även känna glädje och tacksamhet under den svåra sjukdomstiden för att orka med 

vardagen. Att familjen ska ta tid för sig att se varandra är därför mycket viktigt(jfr 

Houtzager, Grootenhuis & Last, 1999). Familjerna ska försöka upprätthålla en 

fungerande vardag men också utveckla en relation till vårdpersonalen. 

Sjuksköterskor som jobbar inom barnonkologin ska kunna identifiera behoven 

som uppkommer under sjukdomen och behandlingen. Behovet av öppen ärlig 

kommunikation där relationen bygger på ömsesidig respekt är viktig mellan 

barnsköterskor och familjen(jfr Swallow och Jacoby, 2001).  

 Sjukvårdspersonalen ska finnas där som ett stöd för hela familjen och 

underlätta för familjemedlemmarna att se och ta sig tid för varandra. Ett av 

huvudfynden enligt författarna var att informationen som gavs skulle vara ärligt, 

kontinuerligt och anpassat för situationen, individuell information. Något som var 

ett oroväckande fynd var Jackson et al.(2007) att föräldrarna inte kände att man 

ville störa personalen i onödan, även om denna studie är utförd i Australien så lär 

detta vara vanligt förekommande i Sverige också med tanke på ökat 

arbetsbelastning och att man ibland försöker göra sjukvården mer effektiv vilket 

kan ge en brist i att orka eller ha resurser att möta behoven som finns. Därför 

anser författarna att man som sjuksköterska ska vara medveten om detta.  

 Kulturella skillnader som dök upp i resultatet kan till exempel ses i Ortiz och 

de Limas(2007) studie där man tar upp att en av föräldrarna var tvungna att sluta 

sitt arbete för att vårda barnet. Man kunde även se i Yiu och Twinns(2001) studie 

att de kinesiska föräldrarnas behov skilde sig markant från andra länders studier 

då föräldrarna angav mycket av behov utifrån sig själva när man försökte 

identifiera deras behov medans i andra länder så identifierades föräldrars behov 
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mer om det sjuka barnet än om sig själva som individer. Ett tydligt fynd på detta 

var att kinesiska föräldrarna ville att sjukvårdspersonalen skulle ge bekräftelse på 

föräldrarnas rädsla för sjukhus. Man kunde även se i övriga asiatiska studier att 

föräldrarna valde var barnet skulle vårdas och man kan även se något 

underliggande i texten att föräldrarna också valde vilken behandling barnet skulle 

få. Författarna anser att man ska vara insatt i kulturella skillnader som existerar i 

vårt samhälle då man idag lever i mångkulturellt samhälle, man bör även vara 

insatt i andra länders samhällsstrukturer eftersom den moderna familjen reser mer 

och även bosätter sig i främmande kulturer.  

 I socialstyrelsens (socialstyrelsen, 2005) kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska så tas det upp att man idag måste ha ett mångkulturellt kunnande. 

Man tar även upp i kompetens området bemötande, information och undervisning 

att sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med patienter och anhöriga på 

ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Ge stöd och vägledning för att 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling.  

 

Slutsats 

Familjen som har ett barn som drabbas av cancer har ofta svårt att ta sig till att 

deras barn har drabbats av en dödlig sjukdom. Hela vardagen förändras och 

familjen hamnar i en kris. Föräldrarna försöker känna hopp inför framtiden men i 

sin omsorg av sitt sjuka barn glöms syskonen ofta bort. Sjuksköterskor har en 

viktig del att ge omvårdnad åt hela familjen. Genom att ge information på ett 

individuellt sätt och kontinuerligt möta familjen så är hon ett mycket viktigt stöd 

och relationen dem emellan ligger som grund för en bra omvårdnad. Familjen är 

ett enormt stöd för varandra och människor runt om försöker ofta hjälpa. Den 

moderna sjuksköterskan bör idag ha ett mångkulturellt kunnande för att möta 

mångfalden av patientgrupper som finns i vårat samhälle idag.  
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hermeneutisk. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Bandinspelning. 
 
Strukturerad analys.  

10 syskon, varav 4 
var killar och 6 var 
tjejer. 
 
 

Syskonen upplevde att de 
saknade sina syskon under 
sjukdomstiden och tiden på 
sjukhuset. Den nya vardagen 
medförde ett förändrat 
vardagsliv med oro över 
syskonet och en vilja av att 
vara mer delaktig i 
omvårdnaden.  Syskonen 
upplevde sig vara konstant 

I 
K 



 
 

oroliga över situation som 
sjukdomen orsakat syskonet. 

Ortiz & de 
Lima  
(2007) 
Brasilien 

Experiences of 
families with 
children and 
adolescents after 
completing a cancer 
treatment: support 
for the nursing care. 
 

Studien syftar till att ge 
förståelse hur föräldrar och 
andra släktingar till barn 
och ungdomar med cancer 
upplever slutförandet av 
pågående behandlingen 
och finna vilket stöd som 
behövs idag. 
 

Kvalitativ. Deskriptiv och 
explorativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer samt 
observationer och 
patientjournal. 
 
Deskriptiv, explorativ 
analys.  
 

10 familjer varav 9 
var mödrar, 2 fäder 
och 2 systrar. 

Man delade in resultatet i två 
huvudteman: minnet och 
nutiden. 
Minnet, att kunna se tillbaka 
på sjukdomen, diagnosen, 
familjens påverkan av att 
barnet är sjukt, 
sjukhusvistelsen. Nutiden, 
glädjen över att barnet är 
friskt, rädslan för sjukdom. 
Den nyvunna friheten för hela 
familjen att gå tillbaka till 
familjelivet blev också en 
känsla av tappat stöd. 

II 
K 

Von Essen & 
Enskär. 
(2003) 
Sverige 
 

Important aspects of 
care and assistance 
for siblings of 
children treated for 
cancer: a parent and 
nurse perspective. 

Att beskriva föräldrars och 
sjuksköterskors 
uppfattning om vilka 
aspekter av omvårdnad och 
stöd som var viktiga för 
syskon till barn som 
behandlades för cancer. 
 

Kvantitativ. Deskriptiv. 
Intervjuer med 
semistrukturerade öppna 
frågor. 
 
Innehållsanalys.  

 202 stycken deltog i 
studien varav 97 var 
föräldrar och 105 var 
sjuksköterskor. 
 
 

 Syskonen behövde 
information för att känna att 
de hade kontroll över den nya 
familjesituationen och att 
kunna uttrycka sina känslor. 
Samtal som inte bara gällde 
sjukdom var värdefull. 
Föräldrar och sjuksköterskor 
brast i sin kunskap hur dom 
ska hjälpa syskonen och 
vilken sorts stöd som 
behövdes.  

I 
D 
 

Woodgate  
(2006) 
Kanada 

Siblings' experiences 
with childhood 
cancer: a different 
way of being in the 
family. 
 

Syftet med studien var att 
öka förståelsen för syskons 
upplevelse av att ha ett 
cancersjukt syskon.  
 

Kvalitativ, deskriptivstudie. 
Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor. Bandinspelning.  
 
Innehållsanalys. 

42 syskon 
tillfrågades.  
30 syskon deltog i 
studien varav 15 
flickor och 15 pojkar. 
12 stycken deltog 
inte i studien. 
 

Syskonen kände avundsjuka, 
oro och skuld. Familjen 
centrerades runt det sjuka 
barnet och syskonen 
”glömdes” ofta bort. Oro över 
hur föräldrarna skulle kunna 
klara situationen och kände 
sig tvungna att försöka 

I 
K 



 
 

underlätta och avlasta. 
Skuldkänslorna bottnade i att 
de kände sig otillräckliga i 
vården av sitt syskon. 

Yiu & Twinn 
(2001) 
Kina 

Determining the 
needs of Chinese 
parents during the 
hospitalization of 
their child diagnosed 
with cancer: an 
exploratory study. 

Syftet med denna studie 
var att identifiera behov 
hos kinesiska föräldrar 
med ett cancersjukt barn 
under sjukhusvistelse efter 
diagnos. 

En kvalitativstudie. 
Semistrukturerade 
intervjuer(2 intervjuer, 
första vid diagnosen, andra 
intervjun efter 
sjukhusvistelse). 
Explorativ. Bandinspelning.  
 
Innehållsanalys. 

5 
Varav 4 var kvinnor 
och 1 man. 
 

Resultatet av studien 
fokuserades på föräldrarnas 
uppfattning av behov under 
deras cancersjuka barns 
sjukhusvård. Man fann fyra 
huvudkategorier av behov så 
som behovet av att få reagera, 
förståelse för sin 
sjukhusrädsla, information 
och behovet av stöd. 

II 
K 
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