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Abstrakt 

Många barn drabbas årligen av den svåra sjukdomen cancer. Diagnosen innebär en 
chock för hela familjen och behandlingstiden är svårhanterlig för föräldrar samt 
syskon. Syftet med denna studie var att belysa upplevelsen av att vara familjemedlem 
till ett barn med cancer. Metoden ugjordes av en litteraturöversikt och innehållsanalys 
av 26 artiklar. Resultatet påvisade tre teman: familjens perspektiv, förälderperspektiv 
och syskonperspektiv. Diagnosen ledde till en stressfull period för familjen. Livet blev 
kaotiskt med svåra känslor och roller förändrades. Det var viktigt för 
familjemedlemmarna att få uppmärksamhet, god information samt support. Studiens 
diskussion framlyfte betydelsen av att vårdpersonalen stödjer, samtalar och 
uppmärksammar det individuella behovet. Sjuksköterskan bör se familjens upplevelse 
ur ett holistiskt perspektiv för att få en djupare förståelse. Genom att anpassa 
omvårdnaden efter föräldrar och syskon kan vårdpersonalen lindra deras lidande. 
 

Nyckelord: Cancer, föräldrar, litteraturstudie, pediatrisk omvårdnad, 
syskon 
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Bakgrund 

Varje år drabbas runt 300 barn (0-18 år) i Sverige av cancer. Av dessa överlever 

tre av fyra barn sjukdomen. De två vanligaste typerna av cancer som drabbar barn 

är akut lymfatisk leukemi och hjärntumörer, vilka står för en tredjedel av alla 

cancerfall (NOPHO, 1999). Cancer är den främsta sjukdom som leder till dödlig 

utgång hos barn, dessutom kan den vara svår att upptäcka. Symtomen misstas 

ibland för andra sjukdomar vilket gör att cancern kan gå oupptäckt en längre tid. 

Det är av stor vikt att pediatrisk vårdpersonal är insatt i vilka symtom som kan 

generera cancer, då cirka 80 procent av alla barn diagnostiseras när cancern redan 

avancerat i svårighetsgrad (Thompson, 2003). 

Cancertumörer hos barn växer fort och spridning sker i 80 procent av alla fall. 

Behandlingstyper vid cancer för barn är kirurgi, kemoterapi, kortison- och 

strålbehandling. Med alla dessa behandlingar följer negativ påverkan på barnet 

(Thompson, 2003). Kemoterapi kan ge biverkningar såsom kräkningar, 

aptitlöshet, anemi, infektionskänslighet och sköra slemhinnor. Kortison orsakar i 

vissa fall hetshunger, kraftiga humörförändringar eller cushingoida symtom hos 

barnet, det vill säga att kroppsfettet samlas från armar och ben till ansikte, nacke 

och buk (Edwinson & Enskär, 2008, s. 350-351). Strålbehandling används endast 

när ingen annan behandlingstyp fungerar, då metoden påverkar den fysiska och 

psykiska utvecklingen negativt (Thompson, 2003). 

Diagnosen cancer, behandlingsmetodernas biverkningar på barnet, avbrottet i 

familjens normala vardag, den stora osäkerheten kring tillfrisknad eller försämring 

påverkar inte bara det insjuknade barnet utan innebär en chock för hela familjen 

(Neil & Clarke, 2010). Broberg (2009, s. 43) definierade familj som ett system där 

det sjuka barnet, föräldrar och eventuella syskon påverkar varandra. Det är av vikt 

att vårdpersonalen förhåller sig till alla familjemedlemmar som en helhet (Neil & 

Clarke, 2010; NOPHO, 1999; Riper, 2003; Wilkins & Woodgate, 2005). 

En studie av Hallström (2000) påvisade betydelsen av ett föräldradeltagande i 

omvårdnadsarbetet när ett barn blir svårt sjukt. Att vara på sjukhus för barn 

innebär många svåra, stressfulla samt skrämmande situationer, och det är viktigt 

att föräldrarna finns där som trygghet. Att föräldrar deltar i vården om sitt sjuka 

barn är bra för både barnet, föräldrarna själva samt sjukvårdsavdelningen där 
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barnet vårdas. I vårdandet av barn är det viktigt att se till barnets integritet och ta 

hänsyn till deras åsikter samt kompetens. Föräldrarna känner sitt barn bättre än 

utomstående och förstår därmed barnet känslomässiga behov bäst. 

Föräldrar till ett sjukt barn kan uppleva en väldigt stressfull situation (Hallström, 

2000; Neil & Clarke, 2010). Hallström beskriver hus stressmomenten består av att 

ha god översikt kring barnets sjukdom och tillfrisknad, oroa sig över den givna 

informationen samt avbrottet i den normala föräldrarollen. Föräldrar kan uppleva 

rädsla, skuld, ångest och oro. Känsla av att tappa kontrollen kan även förekomma 

på grund av den obekanta sjukhusmiljön. De som känner trygghet i sin 

föräldraroll är mer benägna att delta i vården av sitt barn än oroliga föräldrar. Att 

känna sig trygg i föräldrarollen skapar även möjlighet att överföra känslan av 

säkerhet till barnet. För att föräldrarna ska kunna känna sig trygga i föräldrarollen 

är det viktigt med förståelig information från sjukvårdspersonalen. Brist på god 

information och kommunikation från sjukvårdspersonalen skapar otrygghet hos 

föräldrarna (Hallström, 2000). Föräldrarna hade önskan om tydlig, ärlig och rak 

kommunikation samt stöd från personalen. Anpassad information och bemötande 

efter deras behov fanns även som önskemål (Essen, Enskär & Skolin, 2001). 

I vissa familjer finns även syskon med i bilden. Syskon spenderar mer tid med 

varandra än någon annan familjemedlem vilket medför ett starkt inflytande från 

båda parter på varandra. När ett barn blir svårt sjukt blir inflytandet ännu starkare 

och syskonet känner ofta ett stort ansvar över det sjuka barnet.  Hur syskonet 

upplever situationen när ett barn i familjen blir svårt sjukt avgörs av flera faktorer. 

Dessa olika typer av påverkan är ålder, kön, mognadsnivå, sjukdomsförloppet, 

sjukdomsprognos, familjesituationen, familjens hantering av sjukdomen och 

kulturellt inflytanden (Riper, 2003). 

Syskon och deras interaktion med varje individuell familjemedlem har stor 

påverkan på familjens fungerande samt syskonets personliga utveckling. Det kan 

underlätta för sjuksköterskor att förstå syskons upplevelse när ett barn blir svårt 

sjukt och inneliggande på sjukhus. Att finna djupare insikt för syskonets 

upplevelse kan leda till en större förståelse för hela familjens upplevelse när ett 

barn insjuknar. För att förstå syskonets upplevelse är det viktigt att de friska 

barnen får berätta hur de känner med egna ord (Wilkins & Woodgate, 2005). 
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Eriksson (2003, s. 100-102) beskriver hur sjukdom inte skall ses som en isolerad 

företeelse, utan att det istället är viktigt med en holistisk syn. Den lidande 

människan ska ses i förhållande till hela hennes hälsa och livssituation. Vårdens 

primära uppgift ska vara att lindra lidandet och hjälpa människor att leva trots 

lidandet. Genom att utgå från Erikssons teori om lidande intar vårdpersonalen en 

holistisk syn när ett barn drabbas av cancer. Att se helheten innefattar även 

föräldrar och syskons individuella upplevelse av situationen, och att finna 

förståelse för denna så att vårdpersonalen kan lindra hela familjens lidande. Denna 

studie syftar därför att framlyfta föräldrar och syskons upplevelse efter att ett barn 

diagnostiseras med cancer. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa upplevelsen av att vara 

familjemedlem till ett barn med cancer. 

Metod 
Metod som kommer att användas för att besvara syftet är en litteraturöversikt. 

Detta genom att systematiskt söka litteratur inom det valda problemområdet, 

kritiskt granska den funna litteraturen och sammanställa (jfr Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 34).  

Litteratursökning 
Databaserna PubMed och Cinahl utgjorde grunden för informationshämtning till 

litteraturöversikten, (se tabell 1).  Sökprofilen som användes vid databaserna var 

en kombination av MeSH-termerna family, neoplasms, parents och siblings samt 

fritextorden child*, experience, nurs*, pediatric och relatives. På grund av för 

många träffar och för att kunna utföra litteraturöversikten användes 

inklusionskriterier 
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Urvalskriterier 
För inklusion krävdes att de vetenskapliga artiklarna var inom ämnets ramar, 

innehöll abstrakt, var skrivna på engelska, svenska eller norska samt var 

publicerade mellan 2000 till 2011, för att skapa aktualitet till litteraturstudien. 

Studierna som inkluderades i litteraturöversikten var även tvungna att ta upp 

familjemedlemmarnas upplevelse när ett barn drabbas av cancer samt bedömas ha 

medel eller hög kvalité enligt SBU:s granskningsmall, (bilaga 1). 

 

Tabell 1. Databassökning (110119). Tabellen redovisar en kombination av 

sökord, begränsningar (abstrakt, publikation mellan 2000-2011 samt engelska, 

svenska eller norska) databaser samt totalt inkluderade studier 

( )= inkluderade studier 

 

 

Sökord Begränsningar PubMed Cinahl Totalt 
inkluderade 
studier 

   Child* Nej 1 676 982 257 701 0 

   Experience Nej 352 749 70 708 0 

   Family Nej 722 843 93 399 0 

   Neoplasms Nej 2 217 066 109 370 0 

   Nurs* Nej 550 696 488 900 0 

   Parents Nej 126 191 35 199 0 

   Pediatric Nej 194 048 39 180 0 

   Relatives Nej 742 511 4723 0 

   Siblings Nej 24 425 2990 0 

   Child* AND Experience 
AND Family AND 
Neoplasms AND Nurs* 

Ja 119 (26) 

 

48 

 

26 

   Experience AND 
Neoplasms AND  Pediatric 
AND Relatives 

Ja 111 (2) 0 2 

   Experience AND 
Neoplasms AND Nurs*  
Siblings 

Ja 12 

 

10 (2) 2 

   Experience AND 
Neoplasms AND Nurs* 
AND Parents 

Ja 87 (1) 34 (1) 2 
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Klassificering och värdering av studier 
Klassificering av artiklarna kommer att genomföras enligt Hellzén, Johansson och 

Pejlert (1999, s. 15-16). Den vetenskapliga kvaliteten bedöms genom en treskalig 

skala och studierna kommer att delas upp i nedanstående grupper, (se bilaga 2). 

• Prospektiva studier (P), kvantitativa som delar in patienter utan 

slumpmässig fördelning till en kontrollgrupp samt en eller flera 

experimentgrupper. 

• Kvalitativa studier (K), syftar att få en fördjupad förståelse för ett 

fenomen, bland annat personers upplevelser och erfarenheter. Detta genom 

att analysera data, exempelvis berättelser, intervjuer eller observationer. 

Bearbetning 
Artiklarna i litteraturöversikten bearbetas i tre faser (jfr Hellzén, Johansson & 

Pejlert, 1999, s. 16-17). 

Fas 1 

Bearbetningen inleddes med att de 421 funna artiklarnas titel och abstrakt lästes 

igenom i syfte att välja ut referenser för fortsatt granskning. Totalt 32 artiklar 

identifierades att passa litteraturstudiens syfte, medan 389 stycken exkluderades. 

Studierna exkluderades då de föll utanför syftet, var review, dublett, innehöll 

ofullständiga abstrakt, inte var etiskt granskad eller ej innehöll etiska 

överväganden. 

Fas 2 

Bearbetningen fortsatte med manuell granskning av de aktuella referenslistorna, 

och sju artiklar tillkom. De 39 funna studierna granskades utifrån en omarbetad 

version av SBU:s granskningsmall (Hellzén, Johansson & Pejlert, 1999), (se 

bilaga 1). Artiklarnas vetenskapliga kvalitet bedömdes och lade grund för fortsatt 

bearbetning, (se bilaga 2). 

Fas 3 

Efter att artiklarna granskats exkluderas 13 stycken då de bedömde vara av låg 

vetenskaplig kvalitet, (se bilaga 4). Totalt 26 artiklar inkluderades vilka kom att 

utgöra resultatet för litteraturstudien, (se bilaga 3). Av dessa studier var 17 studier 

av kvalitativ design medan 9 stycken använt sig av kvantitativ metod. 
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Analys 
Artiklarna i litteraturöversikten analyserades genom uppförandet av en 

innehållsanalys enligt Friberg (2006a, 2006b). Friberg (2006a, s. 110-111) 

beskriver hur analysarbetet syftar att bryta ned helheten i mindre delar för att 

skapa en ny helhet. De utvalda artiklarna i studien utgör helheten medan delarna 

uppstår när resultatet i artiklarna sönderdelas. Genom att sammanfoga de bärande 

aspekterna i dessa delar skapas en ny helhet, det vill säga resultatet. 

Vid en litteraturöversikt där det ingår både kvantitativa och kvalitativa studier 

utgörs resultatet av att jämföra likheter och skillnader i olika aspekter mellan 

studierna. Genom att sortera sådant innehåll i aspekterna som överenstämmer med 

varandra under rubriker skapas olika ämnesområden eller teman (Friberg, 2006b, 

s. 121-122). Resultatet i litteraturöversikten kommer att bygga på samband, 

mönster, likheter samt skillnader mellan studierna. Artiklar vars textenheter 

överensstämmer med studiens syfte kommer att tematiseras efter innehåll, och 

presenteras i form av teman samt subteman, (se tabell 2 och bilaga 5). 

Etisk granskning 
Denna litteraturöversikt kommer att bygga på vetenskapliga artiklar som är etiskt 

granskade beträffande urval och presentation av resultatet. Där innefattar att 

artiklarna fått tillstånd av etisk kommitté eller tar upp etiska överväganden. Alla 

artiklar som ingår i litteraturöversikten kommer att presenteras, både de som 

stöder respektive ej stöder författarens åsikter. Samtliga studier kommer även att 

arkiveras på ett säkert sätt i tio år (jfr Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). 

Resultat 
Resultatet i denna litteraturöversikt grundar sig på 26 studier. Studierna har utförts 

i ett flertal länder: Australien, Brasilien, England, Grekland, Island, Kanada, Kina, 

Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Taiwan och USA. Alla artiklar har 

granskats, klassificerats (se bilaga 3) samt analyserats genom en innehållsanalys. 

Analysen möjliggjorde en tematisering av studiernas innehåll vilket presenteras i 

resultatet, (se tabell 2). 
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Tabell 2. Redovisning av innehållsanalysen: 3 teman och 11 subteman 

Familjens perspektiv Förälderperspektiv Syskonperspektiv 

Förändring av vardagen 
 

Hantering 
 

Roller och livssyn 

Upplevelser vid diagnos och 
behandling 
 

Föräldrarnas upplevelse av 
vårdpersonalen 
 

Mödrarnas upplevelse 
 

Fädernas upplevelse 
 

Föräldrarnas upplevelse av 
behov hos sykon 

Känslor 
 

Rollförändring 
 

Behov 

 

Familjens perspektiv 
Innehållsanalysen påvisade hur hela familjen drabbas när ett barn insjuknar i 

cancer, och temat ”familjens perspektiv” urskiljdes. Temat kom att bestå av tre 

subteman: förändring av vardagen, hantering samt roller och livssyn. Nedan 

presenteras dessas innehåll. 

Förändring av vardagen 

När ett barn insjuknar i cancer upplever familjemedlemmarna att hela deras 

livsvärld faller samman och går sönder. Efter konfrontationen med sjukdomsfakta 

och risk för dödlighet raseras fundamentala känslor av trygghet. Detta påvisade 

Björk, Wiebe och Hallström (2005) i sin studie om familjemedlemmars 

upplevelse när ett barn drabbas av cancer. När barnets liv hotas av sjukdomen 

utsätts hela familjen för en stressfull situation (Pei, Fung, Sheau, Hong, Betau, 

Benjamin, 2001; Smith, Kirk, Hetherington & Hubble, 2005). Trygghet ersätts 

med chock, sårbarhet, rädsla, osäkerhet, kaos och ensamhet (Björk et al., 2005; 

Jackson et al., 2007). 

Det normala familjelivet går förlorat och vardagsrutiner byts ut (Björk et al., 

2005; Mcgrath, 2002; Patistea, Makrodimitri & Panteli, 2000; Patterson, Holm & 

Gurney, 2004). Många av de nya rutinerna kom att kretsa kring det sjuka barnet, 

dess hälsa samt behandlingen (Björk et al., 2005; Mcgrath, 2002). Barn och 

föräldrar kan inte gå i skola eller arbeta och familjen har inte tid att träffa sina 

vänner. Syskon får ofta bo hos far- eller morföräldrar samt är tvungna att besöka 
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sjukhuset för att träffa sin familj. Mycket av kontakten mellan 

familjemedlemmarna kom att ske genom telefonsamtal (Björk et al., 2009). 

Efter diagnostiserandet tappar familjen sitt fotfäste och deras liv inriktas på det 

sjuka barnet (Björk et al., 2005; Hutchinson, Willard, Hardy & Bonner, 2009; 

Jackson et al., 2007). Familjemedlemmarna förlorar kontrollen och blir beroende 

av andra personer. Det är en svår daglig kamp för familjerna som de kämpar för 

att komma igenom. Detta framkom i en studie av Björk et al. (2009) som påvisade 

hur familjens fokus ständigt kom att ligga på det sjuka barnet. Endast när barnet 

kände sig tillfredställd kunde fokus flyttas till andra familjemedlemmar. 

Familjerna erfor en psykisk låsning då tankarna alltid kretsade kring det sjuka 

barnet, samt fysisk begränsning på grund av allt praktiskt härrörande barnets 

sjukdom (Björk et al., 2005; Mcgrath, 2002; Woodgate & Degner, 2003). 

Under behandlingen upplevde familjerna sig tömda på grund av trötthet, 

ledsamhet, frustration och orolighet (Björk et al., 2009). Sjukdomen upplevdes 

som en surrealistisk, lång väntan och familjerna kände att deras liv tagit en paus 

(Mcgrath, 2002; Patterson et al., 2004; Woodgate & Degner, 2003). Förutom 

behandlingen påverkade biverkningarna hela familjen och en av de svåraste 

följdeffekterna var när det sjuka barnet började tappa sitt hår (Mcgrath & Phillips, 

2008). 

Hantering 

Omedelbart efter diagnos började familjmedlemmarna med återuppbyggandet av 

familjens krossade livsvärld, dels för barnets skull men även för familjens 

överlevnad. Livet behövde gå vidare och familjerna strävade efter hopp, positivt 

fokus och att finna kontroll i kaoset. Björk et al. (2005) redovisar i sitt resultat en 

jämförelse mellan familjernas situation och en trasig lerkruka som har tappats i 

marken och gått sönder i flera bitar. Familjen strävade efter att reparera krukan så 

att den skulle få samma utseende som tidigare. Detta genom att arbeta med en 

krukbit i taget. De nyligen påklistrade krukbitarna lossnade lätt vid belastning på 

familjerna, och de fick på nytt påbörja reparationen. Trots motgångar gav familjen 

aldrig upp sin strävan att laga lerkrukan. 
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För att komma igenom de svåra stunder som innefattar en cancerbehandling 

använde sig familjerna av olika strategier. Att vara medveten om sjukdom, 

behandling, förväntningar och att hålla fast vid tron att familjen skulle klara alla 

svåra stunder kom att ligga till grund för hanterandet.  Familjerna upplevde 

lyckliga stunder under behandlingen och det var viktigt att lära sig uppskatta och 

välkomna dessa (Woodgate & Degner, 2003). Dessutom var det betydande att 

finnas till hands för andra personer för att motverka känslan av ensamhet, samt att 

känna sig involverad i omvårdnaden av hela familjen (Björk et al., 2005; 

Woodgate & Degner, 2003).  

Familjerna strävade efter kontroll för att motarbeta kaoset sjukdomen hade lett till. 

För att återfinna kontrollen var det viktigt att finna nya rutiner och återgå till ett 

normalt liv. Familjerna tog ett steg i taget, dag för dag (Björk et al., 2005; 

Woodgate & Degner, 2003). När sjukdomen tillät började det sjuka barnet i 

sjukhusets skola och vid möjlighet besökte syskonen sjukhuset efter sin skola. 

Föräldrarna var sjukskrivna i första stadiet av barnets sjukdom vilket fick dem att 

återfå kontroll i sitt liv. Livet blev en praktisk fråga, där det sjuka barnets hälsa 

vägledde familjen. Att inte kunna planera inför framtiden upplevdes som 

frustrerande, men samtidigt var det deras verklighet (Björk et al., 2005). 

Att bygga upp goda relationer framlyfts som betydande för familjerna. I en studie 

av Mcgrath och Phillips (2008) påvisades vikten av att hjälpa det sjuka barnet att 

hantera situationen. Psykologer, musikterapeuter, clowner och biståndsarbetare 

bidrog alla till detta och genom arbetet med barnet hjälpte det även familjen att 

hantera situationen. En annan gärning som kunde hjälpa, motivera och inspirera 

familjerna var att få träffa andra barn och deras familjer som genomgått en lyckad 

cancerbehandling (Mcgrath & Phillips, 2008; Woodgate & Degner, 2003). 

Vårdpersonal, släktingar samt vänner inbringade hopp till familjerna och vissa 

fann även tröst i sin religion (Björk et al., 2005, 2009; Patistea, Makrodimitri, 

Panteli, 2000; Patterson et al., 2004; Wong & Chan, 2006). Flera studier pekar 

även på hur familjemedlemmarna kunde finna tröst i att andra familjer hade det 

värre än deras egen familj (Björk et al., 2005, 2009; Wong & Chan, 2006). 
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Roller och livssyn 

Efter en tids behandling utvecklade familjemedlemmarna nya roller, aktiviteter 

och nytt ansvar (Woodgate & Degner, 2003). Familjen började planera kortsiktigt, 

för exempelvis födelsedagskalas och lokala semesterturer (Smith et al., 2005; 

Wong & Chan, 2006). Björk et al. (2009) beskriver i sitt resultat hur familjerna 

upplevde att de blivit experter på det sjuka barnets symtom och behandlingar. Att 

ha ett barn i familjen med cancer hade lett till en del i deras vardag och man 

upplevde sig ha mer kontroll över situationen. 

Familjen strävade efter att återgå till ett så normalt liv som möjligt. Alla 

familjemedlemmar kände ett behov av att vara tillsammans och göra saker ihop. 

De började uppskatta sådant familjen tidigare tagit för givet. Att stanna hemma 

eller att äta middag tillsammans upplevde familjemedlemmarna som otroligt 

viktigt (Björk et al., 2009). Deras livsperspektiv förändrades och de försökte anta 

positivt fokus, leva i nuet och känna sig hoppfull inför framtiden (Björk et al., 

2009; Patterson et al., 2004; Wong & Chan, 2006). Sjukdomen blev en del i 

familjernas liv istället för hela deras liv (Woodgate och Degner, 2003). 

Förälderperspektiv 
En stor del av resultatet i studierna fokuserade på föräldrarnas situation när ett 

barn drabbas av cancer, och temat ”förälderperspektiv” urskiljdes. Innehållet kom 

att bestå av perioden efter diagnos, föräldrarnas känslor under behandlingen, deras 

uppfattning av vårdpersonalen, fädernas samt mödrarnas upplevelse när ett barn 

drabbas av cancer och föräldrarnas uppfattning kring syskons behov. 

Upplevelser vid diagnos och behandling 

När föräldrar får besked att deras barn lider av cancer leder det till en initial 

reaktion av blandade känslor. Försvarsmekanismer som chock, förnekande, 

ångest, skuld och sorg förekommer främst (Gamal & Long, 2010; Patistea et al., 

2000; Wong & Chan, 2006). Efter diagnostiserande innefinner sig existentiella 

tankar hos föräldrarna kring varför, hur barnet fått sjukdomen och de känner ett 

omedelbart hot att barnet ska dö (Björk et al., 2005). Det var svårt för föräldrarna 

att se sitt barn lida och de identifierar sig med barnets plågor. Två studier 

framlyfter hur detta lidande kom att pågå under den fortsatta behandlingsperioden 
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och består av både barnets psykiska samt fysiska lidande (Mcgrath & Phillips, 

2008; Patterson et al., 2004).  

Det är betydande för föräldrarna att känna sig sedda efter diagnostiserande. 

Fäderna och mödrarna upplevde frustration samt ledsamhet när personer runt 

omkring familjen inte såg situationens allvar och när personer de förväntade 

skulle kontakta dem inte gjorde det (Björk et al., 2009; Patterson et al, 2004; 

Mcgrath, 2002). En stor del av föräldrarna kände att deras vänner tagit avstånd 

från dem efter diagnostiserandet enligt Patterson et al. (2004). 

En studie av Anclair, Hovén, Lannering och Boman (2009) uppmärksammade 

karaktäristiska rädslor hos föräldrar till barn med hjärntumörer. Rädsla för 

sjukdomsåterfall och biverkningar av behandlingen visade sig vara väldigt stora. 

En fjärdedel av föräldrarna hade förväntningar att deras barn inte skulle klara sig 

samt extrema rädslor för barnets fysiska hälsa. Andra studier tar även upp dessa 

oroskänslor och redogör hur sjukdomen medför stressorer som höjer föräldrarnas 

stressnivå (Björk et al., 2009; Hutchinson et al. 2009; Woodgate, 2006; Norberg, 

Lindblad & Boman, 2005; Patistea et al., 2000). 

Oron var svår att leva med och ökade när barnet försämrades samt minskade när 

barnets hälsa förbättrades. Att ta hand om sig själv och förhållandet med partnern 

fanns det lite tid för. Björk et al. (2005) påvisar i sitt resultat hur vissa föräldrar 

upplevde att förhållandet förändrats under behandlingen. Paren levde tillsammans 

men uppfattade sig inte längre som man och hustru. Särskilt mödrarna upplevde 

äktenskapet som dåligt (Yeh, 2002). Samtidigt visade det sig i en annan studies 

resultat att relationen till maken eller makan var ett av det främsta stödet efter 

diagnostiserandet (Patistea et al., 2000). 

Fernandez et al. (2008) beskriver hur de oroskänslor som föräldrar till ett barn 

med cancer upplever kan leda till akut stressyndrom. Studien utfördes i USA och 

påvisar hur föräldrar med oro samt ångest löper högre risk för syndromet. 

Majoriteten av mödrarna och 40 procent av fäderna kom att uppleva akut 

stressyndrom inom de två första veckorna efter diagnos. Symtom för syndromet, 

att vara uppjagad, undvikande och att återuppleva traumatiska händelser, 

rapporterades dock av nästan alla föräldrar. Norberg et al. (2005) redogör i sitt 

resultat något lägre siffror av akut stressyndrom hos föräldrar i Sverige, då 23 
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procent uppfyllde kriterierna för akut stressyndrom. En annan studie beskrev hur 

föräldrar till barn som diagnostiserats inom två månader påvisade högre grad av 

depression, orolighet och stress än föräldrar där behandling pågått en längre tid 

(Yeh, 2002). 

Många föräldrar kom att referera till behandlingen som en känslomässig berg och 

dalbana. Goda dagar kunde efterträdas med förödande dagar och en rad olika 

känslor avlöste varandra såsom sorg, skuld, verklighetsflykt, djup nedstämdhet 

samt överväldigande. Det var svårt för föräldrarna att hålla skenet uppe och vara 

starka för barnet och resten av familjen. De hade en press på sig att vara glada och 

att alltid se från den ljusa sidan, detta redovisade Mcgrath (2002) i sin studie om 

föräldrarnas upplevelse när deras barn drabbas av akut lymfatisk leukemi. 

Kars, Duijnstee, Pool, Delden och Grypdonck (2008) skildrade hur det centrala 

för föräldrar till barn som genomgår behandling mot leukemi var att finnas där för 

det sjuka barnet. Föräldrarna ville beskydda dem vid behandlingen och försökte 

påverka barnens livssyn och sätt att hantera sjukdomen. Samtidigt som sjukdomen 

var främmande visste föräldrarna innerst inne att de var experter på barnets 

känslor, reaktioner, tankar och kunde tolka samt stödja barnet bäst. Kars et al. 

(2008) liknar föräldrarnas roll med en advokats funktion. 

Att ta hand om sitt barn var ett heltidsarbete och det var svårt att lämna sitt barn 

även en liten stund (Björk et al., 2005). Det mödosammaste för föräldrarna var att 

ge emotionell support till sina barn, både till det sjuka barnet och friska syskon 

(Svavarsdottir, 2004). Föräldrarna kom att känna sig som noviser vad gällande 

sjukdomen samt av att vara förälder. Detta framkom i studie av Björk et al. (2005) 

som vidare i sitt resultat beskriver hur föräldrarna upplevde att deras kunskaper 

inte längre var valida. De försökte istället att söka efter ny information genom att 

läsa böcker och fråga personalen. När barnet befann sig i smärtsamma situationer 

och bad om hjälp var det hjärtskärande för föräldrarna att inte kunna bistå sitt barn 

(Björk et al., 2005; Patterson et al., 2004; Kars et al., 2008). Genom att inta 

positivt fokus på ett långsiktigt tillfrisknande försökte föräldrarna att motverka 

känslan av maktlöshet (Björk et al., 2005). 
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Under sjukhusvistelse längtade föräldrarna efter hemmet och resten av familjen, 

parallellt som vissa upplevde det som avkopplande att endast vara med det sjuka 

barnet och slippa alla ”måsten” i hemmet (Björk et al., 2009). Det var en kamp att 

ständigt balansera alla familjens behov: arbete, skola, barnpassning, vara på 

sjukhuset och så vidare (Patterson et al., 2004). Björk et al. (2009) beskriver i sitt 

resultat föräldrarnas känsla av oupphörligt överhängande krav. Att ständigt 

behöva planera och genomgå varje dag var svårt och tröttsamt. Vanliga sysslor 

som att uppfostra sina barn och sätta gränser upplevdes som svåra för föräldrarna. 

Vid framsteg i behandlingen innefann sig positiva känslor hos föräldrarna och de 

kunde se på sjukhusvistelsen med hoppfulla ögon. Livet kändes lättare när 

familjen tillbringade tid i hemmet. Det hade positiv effekt på det sjuka barnet, och 

föräldrarna kunde se en förändring så fort de kom hem (Mcgrath & Phillips, 

2008). Under behandlingen utvecklade föräldrarna en ny ödmjuk livssyn och 

upplevde saker de tidigare inte hade uppmärksammat. De började reflektera över 

vad som verkligen var betydelsefullt i livet och föräldrarna gjorde nya 

prioriteringar där familjen blev viktigare än någonsin (Björk et al., 2005). 

En studie av Wong och Chan (2006) beskriver den spirituella och religiösa 

hjälpen för kinesiska föräldrar till barn med cancer. De accepterade barnets 

sjukdom som ödet, vilket ej kunde påverkas. Genom övertygelse och mod klarade 

mödrarna och fäderna av att hantera risken att barnet skulle dö. Föräldrarna intog 

positivt fokus och hade hopp om att deras barn skulle tillfriskna. 

Föräldrarnas upplevelse av vårdpersonalen 

Under första behandlingstiden hade föräldrarna svårt att relatera till sjukvården 

och dess personal (Patistea et al., 2000). En stor del av föräldrarna upplevde vissa 

läkare som okänsliga när de kommunicerade med familjen (Jackson et al., 2007; 

Patterson et al., 2004). Hela situationen var kaosartad och när vårdpersonal var 

stressade och ej hann ge fullständiga svar upplevde föräldrarna att den kaotiska 

känslan förhöjdes (Björk et al., 2005). 

Flera studiers resultat påvisar vikten av en god dialog mellan vårdpersonal och 

föräldrar samt behovet av information (Björk et al., 2009; Jackson et al., 2007; 

Smith et al., 2005). Betydelsen av att vårdpersonalen var ärlig om sjukdom och att 

föräldrarna fick möjlighet att dela med sig av sina känslor framkom även. Det var 
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viktigt för föräldrarna att samma vårdpersonal handhade omvårdnaden av barnet, 

som var medveten om familjens situation och historia. Detta för att undvika en 

känsla av isolering hos föräldrarna (Björk et al., 2009). 

Att vara beroende av vårdpersonalen upplevde fäderna och mödrarna som svårt, 

och de vågade sällan klaga eller fråga personalen om de upplevde något som 

störande (Björk et al., 2005, 2009). Föräldrarna erfor att när de fick tid att 

reflektera kring informationen de fått av vårdpersonalen gav det hopp och tro att 

barnet skulle överleva. När situationen upplevdes som kaotisk var det dock svårt 

att förstå och ta in all fakta. En mor beskrev hur läkaren upprepat flera gånger att 

75 procent av alla barn med leukemi överlever, men att det för henne tagit flera 

dagar innan hon förstått att barn kunde överleva cancer (Björk et al., 2005). 

Jackson et al. (2007) skildrar även hur föräldrarna upplevde att för mycket 

information gav ytterligare osäkerhet och rädsla. 

En tvåårig studie utforskade upplevelsen av att vara på sjukhuset för föräldrar till 

barn med hjärntumörer (Jackson et al., 2007). Undersökningen indikerade hur 

inställning mot vårdpersonalen kom att skilja avsevärt under dessa två år. Vid 

diagnostiserandet hade majoriteten av föräldrarna en positiv syn på 

vårdpersonalen (Jackson et a., 2007; Smith et al., 2005). Föräldrarna uppskattade 

ärligheten och uppriktigheten när de gett sjukdomsbeskedet och berättat kring 

behandlingar samt biverkningar. De kände tillit och hade god kommunikation 

med vårdpersonalen under denna tidpunkt. Sex månader efter diagnos kvarstod 

liknande synsätt hos majoriteten av föräldrarna, även om de kände att 

vårdpersonalen till viss del tappat intresse för familjen. Ett år efter diagnos hade 

dessa negativa känslor förstärkts. Det fanns stora kommunikationsproblem och 

oroligheter på grund av svårigheter att få uppmärksamhet av vårdpersonalen. Efter 

att familjen varit på avdelningen en tid upplevde de att vårdpersonalen antog att 

de visste allting, och föräldrarna ansåg att familjen fick otillräckligt med 

uppmärksamhet. I den tvååriga studien framkom dock hur de samtidigt var 

tacksamma mot personalen, och försvarade sin kritik med att personalen varit 

stressade och överarbetade (Jackson et al., 2007). 
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Mödrarnas upplevelse 

Att vara mor till ett barn som drabbas av cancer bygger på interagerandet mellan 

att leva med sjukdomen samtidigt som man kämpar för barnets liv. Det är en 

övergångsperiod som präglades av stora förändringar i mödrarnas liv. Detta 

påvisade Moreria och Angelo (2008) om upplevelsen av att vara mor till ett barn 

med cancer, vilket författarna beskriver som en kamp för barnets liv. Att lära sig 

leva med sjukdomen handlade om ett inre arbete för mödrarna. De var tvungna att 

hitta en balans, acceptera barnets cancer och den osäkerhet som sjukdomen 

innebar. Som mor ville de finnas där och skydda sitt barn vilket ledde till att 

mödrarna kom att leva för barnen dygnet runt, utan vila. Två studier beskriver hur 

detta resulterade i att allt fokus lades på det sjuka barnet (Moreria & Angelo, 

2008; Smith et al., 2005). 

En studie av Svavarsdottir (2004) lyfter fram mödrarnas svårigheter när ett barn 

drabbas av cancer. Det var problematiskt att hantera tidskrävande 

beteendeproblem samtidigt som mödrarna försökte ta hand om det sjuka barnet, 

hjälpa andra familjemedlemmar och strukturera upp familjens vardag. Till 

skillnad från fäderna ställde mödrarna högre krav på sig gällande 

omvårdnadsrollen (Svavarsdottir, 2004). Mödrarna hade dessutom större 

omvårdnadsansvar än fäderna på sjukhuset enligt Yeh (2002), vilket kom att leda 

till en högre ångestnivå. Mödrarna påvisades ha högre somatisk ångest, var mer 

deprimerade samt oroliga jämfört med männen. Det ständigt överliggande hotet 

om en försämring i barnets hälsa påverkade mödrarnas stresshantering negativt 

och kontrollkänslan sänktes. Osäkerheten i och med sjukdomen ledde även till en 

orolighet hos mödrarna (Pie et al., 2001; Smith et al., 2005). Endast när mödrarna 

kunde erhålla kontrollkänslor över situationen kunde osäkerheten minskas (Pie et 

al., 2001). 

När ett barn drabbas av cancer behöver mödrarna fysisk, emotionell och finansiell 

support. Detta beskrev Smith et al (2005) i en studie om mödrars upplevelse när 

deras barn insjuknar i cancer. Fysisk support definierades som mödrarnas behov 

av hjälp att ta hand om det sjuka barnet och eventuellt friska barn i familjen. 

Vikten av att finnas där, vara tillgänglig och att lyssna utgjorde det emotionella 

stödet mödrarna var i behov av. Förutom familjens stöd var det av betydelse att 

även vårdpersonalen var tillgänglig och gav emotionell support.  
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Fädernas upplevelse 

När ett barn drabbas av cancer tog fäderna i familjen på sig en annan typ av roll 

än mödrarna (Svavarsdottir, 2004). Denna roll bestod av att sköta sitt arbete 

utanför hemmet, organisera omvårdnaden för sitt sjuka barn samt ge emotionell 

support till sin maka. 

Mcgrath & Chesler (2004) rapporterade fädernas upplevelse när deras barn 

drabbades av akut lymfatisk leukemi. Vid diagnos upplevdes extrem emotionell 

smärta och ångest, det var en chockerande period med stor förvirring. Fäderna 

berättade hur rädsla, orolighet och osäkerhet gick hand i hand med hanterandet av 

situationen. Några män hade svårt att hantera sin ”ilska”, vilken relaterades till 

maktlösheten och stressen som fäderna kände. Vissa fäder hade svårt att uttrycka 

sina känslor och gråta. Studien kom att belysa vikten av att acceptera situationen 

för att klara av att hantera den. 

Föräldrarnas upplevelse av behov hos syskon 

Under behandlingstiden hade det sjuka barnet högst prioritet för föräldrarna 

samtidigt som de hela tiden hade i tankarna att friska syskon ej skulle försummas 

(Björk et al., 2009). Två studier beskrev föräldrars uppfattning kring viktiga 

aspekter för barn vars syskon vårdas för cancer. Att få möjlighet att vara delaktig i 

omvårdnaden och att vårdpersonal gav syskonen ett bra bemötande och god 

information lyfte föräldrarna fram som viktigast för de friska barnen i familjen 

(Ballard, 2004; Essen & Enskär, 2003). En del av föräldrarna påvisade även 

betydelsen av att syskon fick leva ett så normalt liv som möjligt och att de fick 

uppmärksamhet (Essen & Enskär, 2003). 

Syskonperspektiv 
Förutom familjernas och föräldrarnas upplevelse inriktades en del av studiernas 

resultat på syskon till barn som drabbas av cancer. Temat ”syskonperspektiv” 

utformades vilket kom att bestå av subtemana: känslor, rollförändring och behov. 

Känslor 

Att se sitt syskon lida av en allvarlig sjukdom kom att förändra livet för de friska 

barnen. En konstant inneboende oro fanns inom barnen som vid vissa stunder 

framkallade ångestkänslor. Många situationer var svårhanterliga för de friska 

syskonen och de kunde känna sig hjälplösa. Samtidigt upplevde de en splittring 
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och dubbla lojaliteter. Syskonen hade dels egna intressen som skola, arbete och 

vänner samtidigt som de ville vara tillsammans med det sjuka barnet. Att se sitt 

syskon få all uppmärksamhet av föräldrar och släkt var svårt (Nolbris, Enskär & 

Hellström, 2007). Ibland kunde det friska barnet känna ilska och bitterhet mot det 

sjuka barnet, parallellt som de var oroliga och medvetna om att deras syskon inte 

var ansvarig för att situationen uppstått (Nolbris et al., 2007; Woodgate, 2006). 

Majoriteten av syskon hade kunskap om att sjukdomen var allvarlig och i vissa 

fall dödlig (Björk et al., 2005). Vissa barn kände sig ledsna då de tänkte på det 

sjuka barnets diagnos och behandling, och upplevde en saknad efter sitt syskon 

och sina föräldrar (Björk et al., 2005; Woodgate & Degner, 2003). Tidvis hade 

syskonen existentiella känslor och tankar om livet var värt att leva (Nolbris et al., 

2007). Trots detta påvisar Björk et al. (2009) i sitt resultat att syskon inte är lika 

ängsliga och oroliga som sina föräldrar när ett barn i familjen insjuknar i cancer. 

Det var viktigt för syskonet att ha roligt, leka och att busa med det sjuka barnet. 

Det sjuka barnet antog nya beteenden vilket många syskon uppmärksammade och 

upplevde som förvirrande (Björk et al., 2005). Syskonen kom att känna sig 

hämmad när de skulle leka (Björk et al., 2009; Nolbris et al., 2007), och deras 

känslor gick hand i hand med det sjuka barnet mående. Vid svårare symtom 

planerades alla familjens aktiviteter kring det sjuka barnet och barnets hälsa 

skapade svårigheter för syskonen att vara tillsammans (Woodgate, 2006). Det 

friska barnet längtade efter ett normalt familjeliv, en normal vardag och ibland 

kunde de uppleva sig som skild från resten av familjen (Björk et al., 2005, 2009; 

Woodgate, 2006). 

Rollförändring 

En studie av Nolbris et al. (2007) undersökte upplevelse av att vara syskon till ett 

barn som undergår samt genomgått behandling för cancer. I resultatet beskrivs 

den nära relation som syskon delar. När barnet insjuknar kom syskonet därför att 

anta en speciell roll i familjen och för barnet. Syskonen var beroende av varandra 

och det friska barnet fanns där och stöttade det sjuka. Ibland kunde syskonen till 

och med ta på sig rollen som vårdgivare eller förälder. 
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Woodgate (2006) skildrade hur de friska syskonen i och med sjukdomen 

genomgick en rad olika förändringar. Dessa förändringar och en ny familjeroll 

kom att orsaka ångestkänslor hos syskonen. Enligt syskonen förändrades 

relationerna inom familjen efter diagnostiserandet och nya rutiner, roller samt 

andra aktiviteter tillkom. De upplevde en förlust av familjelivet före sjukdomen 

samtidigt som syskonen kände att de hade förlorat sin tidigare roll inom familjen. 

Syskonens nya roll i familjen upplevdes utifrån tre olika perspektiv: att hålla 

samman familjen, vara närvarande och känna sig sorgsen. Syskonens kamp att 

bevara familjen samlad utgick ifrån att skydda det sjuka barnet och föräldrarna 

från ytterligare smärta och oro. Samtidigt strävade de efter att finnas där för sina 

föräldrar och det sjuka barnet. Att känna sig ledsen var vanligt hos syskonen. En 

sorgsenhet som gick att koppla till sjukdomen samt det nya familjelivet, och som 

inte alltid uppmärksammades av syskonens familjer (Woodgate, 2006). 

Behov 

Murray (2002) utförde en studie kring det friska barnets behov och viktiga 

interventioner när ett syskon drabbas av cancer. Den viktigaste interventionen 

som syskonen lyfte fram var behovet av emotionell support. Den emotionella 

supporten utgjordes av att få tröst, bli älskad, respekterad, förstådd och 

omhändertagen. Det var betydande att vårdpersonalen tog sig tid och inkluderade 

barnen i samtal kring sjukdomen. Två studier beskriver hur de friska barnen kände 

sig bortglömda av sin familj och var i behov av uppmärksamhet (Murray, 2002; 

Woodgate, 2006). 

Förutom emotionell support påvisade Murray (2002) även betydelsen av 

instrumentell support för syskonen. Det vill säga att de i så hög grad som möjligt 

bibehöll sina normala liv. Det inkluderade möjlighet att få vara med sina vänner 

och träffa andra barn med samma erfarenhet, samt involverade en stödperson som 

hade möjlighet att bland annat hjälpa till med transport. Att få information, vara 

delaktig i omvårdnaden och få sina tankar hörda och bekräftade samt bli 

uppskattade gjorde att syskonen kände en ökad kontroll över situationen (Björk et 

al., 2005; Murray, 2002). Syskonen erfor glädje och hopp när de fick support från 

föräldrar, vänner och lärare (Björk et al., 2005). 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Studien bygger på en litteraturbaserad modell vilken kom att passa väl för syftet. 

Ett stort urval av artiklar fanns att tillgå och kunde värderas. De mesh-termer som 

användes gav ett brett antal träffar, och kunde kompletteras och specificeras med 

fritextsökning. För att besvara studiens syfte djupare hade antal artiklar kunnat 

utökas genom sökning på fler databaser, vidare fritextsökning samt fler MeSH-

termer. Inklusionskriteriet för tidsspektret hade även kunnat breddas för att stärka 

resultatet. Att endast inkludera artiklar mellan 2000-2011 gör dock att resultatet 

speglar den senaste forskningen. 

Resultatet baseras på studier från i princip alla världsdelar vilket ger tyngd och 

applicerbarhet åt studien. I och med artiklarnas olika nationaliteter kan kulturella 

avvikelser påvisas som annars hade varit svåra att urskilja. Att studierna bygger 

på både kvantitativa och kvalitativa metoder resulterar även i olika perspektiv och 

ökar den vetenskapliga kvaliteten i litteraturöversikten. Vissa av de inkluderade 

artiklarna har ett stort bortfall i jämförelse med antal deltagare i studien. Trots 

denna negativa påverkan på studiernas vetenskapliga kvalitet godkändes dessa 

artiklar, med tanke på deltagarnas situation. 

För en god innehållsanalys krävdes en väl utförd strukturering av artiklarnas 

huvudresultat. Det fanns svårigheter att benämna de teman och subteman som 

framkom i resultatdelarna. De benämningar som tillslut valdes ut avsåg att vara så 

beskrivliga och översiktliga som möjligt för läsaren. Resultatet av innehållsanalys 

kom att besvara syftet ur olika synvinklar och gav en bredd åt litteraturöversikten. 

För tillämpning av resultatet i praktiken krävs dock fler studier inom området och 

mer omfattande litteraturöversikter. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelsen av att vara 

familjemedlem till ett barn med cancer. Artiklarnas resultatdelar kom att beskriva 

föräldrar och syskons upplevelser, känslor, roller, behov och hantering. När ett 

barn insjuknar i cancer upplever familjen en rad olika svåra känslor och livet 

förändras. Sjukdomen leder till att familjens vardag blir kaotisk (Björk et al., 

2005; Gamal & Long, 2010; Jackson et al., 2007; Mcgrath, 2002; Patistea et al., 
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2000; Patterson et al., 2004; Wong & Chan, 2006; Woodgate & Degner, 2003). 

Det är en stressfull situation för både föräldrar och syskon som upplever 

oroskänslor (Björk et al., 2009; Hutchinson et al. 2009; Nolbris et al., 2007; 

Norberg et al., 2005; Patistea et al., 2000; Pei et al., 2001; Smith et al., 2005; 

Woodgate, 2006). 

Två studier påvisade hur stressorer leder till akut stressyndrom hos en del av 

föräldrarna (Fernandez et al., 2008; Norberg et al., 2005). Att uppleva en stressfull 

situation beskriver Hallström (2000) samt Neil och Clarke (2010) sker för alla 

föräldrar till barn som drabbas av en svår sjukdom. Stressmomenten går att koppla 

till de krav föräldrarna ställer på sig själva (Hallström, 2000). Föräldrarnas höga 

krav påvisas även i litteraturöversikten resultatdel (Björk et al., 2005; Kars et al., 

2008; Mcgrath, 2002; Moreria & Angelo, 2008; Patterson et al., 2004; 

Svavarsdottir, 2004). Det går att tolka resultatet som att vårdpersonalen har en 

betydande roll för föräldrarna. Det är viktigt att de känner trygghet, stöd och 

support från vårdpersonal för att minska pressen som sjukdomen medför. 

Efter diagnos är det betydelsefullt för föräldrar och syskon att känna sig sedda och 

få uppmärksamhet (Björk et al., 2005, 2009; Essen & Enskär, 2003; Mcgrath, 

2002; Murray, 2002; Nolbris et al., 2007; Patterson et al., 2004; Woodgate, 2006). 

I såväl resultatdelen som andra studier påvisas familjemedlemmarnas behov av att 

vårdpersonalen för en god dialog och ger en anpassad information (Björk et al., 

2005, 2009; Essen & Enskär, 2003; Hallström, 2000; Jackson et al., 2007; 

Mcgrath & Phillips, 2008; Smith et al., 2005). Utifrån resultatet går att urskilja 

vikten av att vårdpersonalen uppmärksammar familjemedlemmarna, innehar en 

flexibilitet och anpassar samtal samt information efter individ och tidpunkt. 

Resultatet i litteraturöversikten ger en bild över hur fäder, mödrar och syskon 

genomgår en rollförändring när ett barn insjuknar i cancer (Björk et al. 2009; 

Moreria & Angelo, 2008; Smith et al., 2005; Svavarsdottir, 2004; Woodgate, 

2006; Woodgate & Degner, 2003). Betydelsen av att familjemedlemmarna får 

prata med andra familjer i samma situation framkom (Mcgrath & Phillips, 2008; 

Woodgate & Degner, 2003), och några utav studierna diskuterade vikten av 

föräldragrupper (Gamal & Long, 2010; Wong & Chan, 2006; Mcgrath & Chesler, 

2004). 
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Genom tolkning av litteraturöversiktens resultat går att urskilja vikten av en god 

sjukhusmiljö för hela familjen. Sjukhusmiljön grundas utav vårdpersonalen och 

det är dessas ansvar att anpassa den efter familjemedlemmarnas behov och 

föränderliga situation. Det är betydande att familjen får möjlighet att prata om 

upplevelser inför den nya situationen och de nya rollerna. En trygg miljö där hela 

familjen får känna delaktighet kan underlätta en god hantering och positiv livssyn 

hos familjemedlemmarna. Sjuksköterskor ska hjälpa föräldrar och syskon att 

involveras i det sjuka barnets omvårdnad på ett sätt som möter det sjuka barnets 

önskan. Essen och Enskär (2003) drar slutsatsen att om sjuksköterskan kan möta 

syskonets, det sjuka barnets och föräldrarnas behov så skapas goda förutsättningar 

för tiden på sjukhuset. Det kan ha en positiv effekt på alla familjemedlemmars 

mående. 

Eriksson (2003, s. 100-102) beskriver betydelsen av att vårdpersonalen ser 

sjukdom ur ett holistiskt synsätt och lindrar lidande. Att sjuksköterskor bör inta ett 

holistiskt perspektiv på familjens upplevelse diskuterar även Woodgate och 

Degner (2003). Genom att tolka dessa författare går att påvisa vikten av att 

vårdpersonalen ser alla variabler i det sjuka barnet och familjens liv. Att se alla 

variabler och deras helhet skapar möjlighet att förstå hur de påverkar varandra. Ett 

sådant holistiskt synsätt möjliggör en djupare förståelse för det sjuka barnets, 

föräldrars och syskons behov. På så vis kan vårdpersonalen ge 

familjemedlemmarna den support de behöver. 

Betydelse i praktiken 
När ett barn drabbas av cancer leder det till en svårhanterlig situation för föräldrar 

och syskon. Det är viktigt att familjen känner delaktighet, trygghet och tillit till 

vårdpersonalen. Vårdpersonalen ska se till individens behov och anpassa 

supporten därefter. Särskilt sjuksköterskan som är omvårdnadsansvarig har 

möjligheter att hjälpa föräldrar och syskon när ett barn drabbas av cancer genom 

stöd och interventioner. En betydande del i arbetet är att föra samtal kring känslor, 

upplevelser, diagnos, behandling och behov. Genom att anpassa omvårdnaden 

efter individerna kan sjuksköterskan lindra hela familjens lidande.  
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Denna litteraturöversikt ger en inblick i föräldrar och syskons upplevelse när ett 

barn insjuknar i cancer. Det är användbar kunskap för vårdpersonal vid 

omvårdnad av svårt sjuka barn och deras familjer. Studien kan ej överföras till 

kliniska riktlinjer, utan större och mer specifika sammanställningar behöver 

utföras inom området. Särskilda brister existerar inom forskning kring syskon till 

barn som drabbas av cancer. Behov och omvårdnadsåtgärder för syskon är 

områden där fokus bör ligga. Ett annat viktigt ämne som forskare bör undersöka 

är föräldrars specifika behov och hur vårdpersonalen bäst stödjer dem. Genom 

ytterligare forskning på syskon och föräldrars upplevelse skapas grundläggande 

förutsättningar för en holistisk vård. 
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Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv □ Intervention □ 

                          Annan □................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □          Prospektiv □ 

                           Randomiserad          □          Kontrollerad □ 

                           Intervention             □  Annan □............... 

 

Studiens omfattning: Antal försökspersoner (N):……       Bortfall (N) ……… 

Tidpunkt för studiens genomförande?...........................   Studiens längd………  

Beaktas: Könsskillnader? Ja □   Nej □           Åldersaspekter?  Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering? Ja              Nej    

Är perspektiv/kontext presenterade?  Ja              Nej    

Finns ett etiskt resonemang?  Ja              Nej    

Urval relevant?   Ja              Nej    

Är försökspersonerna väl beskrivna?  Ja              Nej    

Är metoden tydligt beskriven?  Ja              Nej    

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja              Nej    

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, 

fruktbar/nyttigt?   Ja              Nej    

Kvantitativa studier 

Urval: Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

 Representativt  Ja □ Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:   Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                 Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven Ja □  Nej □ 

Bilaga 1. Granskningsmall 

Artikelgranskning  

 

Artikel nr:…………. Granskare:……………………………………… 

Författare:……………………………………………………………………… 

Titel:…………………………………………………………………………… 

Årtal:……. Tidskrift:……………………………………………………… 

Land där studien utfördes: …………………………………………………… 

Typ av studie:  Original           □           Review       □    Annan    □………… 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □ 

Kommentar:………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □         Intervention □ 

                          Annan  □ ……………………………..  

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv □ 

                           Randomiserad □      Kontrollerad □ 

                           Intervention             □      Annan ……………□           

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):……   Bortfall (N) ……... 

Tidpunkt för studiens genomförande?...................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader? Ja □      Nej □            Åldersaspekter? Ja  □    Nej □ 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering? Ja  □            Nej  □  

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja  □            Nej  □  

Finns ett etiskt resonemang?  Ja  □            Nej  □  

Urval relevant?   Ja  □            Nej  □  

Är försökspersonerna väl beskrivna?  Ja  □            Nej  □  

Är metoden tydligt beskriven?  Ja  □            Nej  □  

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja  □            Nej  □  

 
Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i 

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja  □            Nej  □  
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Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □ Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

 

Vilken statistisk metod är använd? 

………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………… 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten -valida  Ja □ Nej □ 

                           -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Omarbetad utifrån SBU:s granskningsmall (Hellzén, Johansson & Pejlert, 1999). 
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Bilaga 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet 

 I = hög II= medel III= låg 

   P Prospektiv studie utan 
randomisering. Väldefinierad 
frågeställning, tillräckligt antal 
patienter, adekvata statistiska 
metoder.  

        - Litet antal patienter, brister i 
genomförande, tveksamma 
statistiska metoder . 

   K Studie med kvalitativ metod. 
Väldefinierad frågeställning, 
relevant urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och kontext. 
Metod och analys väl beskriven 
och genomförd, resultatet är 
logiskt och begripligt, god 
kommunicerbarhet.  

 

 

         - 

Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, 
undersökningsgrupp för 
liten/otillräckligt beskriven, 
metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning. 

Not. Från Evidensbaserad omvårdnad – vid behandling av personer med 

schizofreni (s. 48-49), av Hellzén, O., Johansson, A., & Pejlert, A., 1999, 

Stockholm: SBU/SSF. 
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Bilaga 3. Översiktstabell av inkluderade studier 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Deltagare 
 

Insamlingsmetod Analysmetod Huvudresultat Design 
Vetenskaplig 
kvalitet 

Anclair et al. 
2009 
Sverige 

Att undersöka 
karaktäristiska 
rädslor hos 
föräldrar när 
deras barn 
diagnostiseras 
med en 
hjärntumör 

Föräldrar till barn med 
hjärntumörer jämfördes 
med en grupp föräldrar 
till barn med leukemi 
(n= 290) 
Bortfall: n= 78  

Frågeformulär 
baserat på ett 
tidigare beprövat 
frågeformulär 

Statistisk analys 
med t-test, 
chisquare-test 
samt Mann-
Whitney U-test 

Rädslan för sjukdomsåterfall och 
behandlingsbiverkningar var större hos 
föräldrarna till barn med hjärntumörer. En 
fjärdedel av dessa hade även förväntningar 
att deras barn inte skulle klara sig samt 
rädslor på ett flertal andra cancerrelaterade 
områden 

P 

II 

Ballard 
England 
2004 

Att utforska 
strategier och 
föräldrars 
åsikter för 
support till 
syskon till ett 
barn med cancer 

Föräldrar till barn som 
behandlas/behandlats 
för cancer och har 
syskon (n= 82) 
Bortfall: n= 49 

Frågeformulär som 
testats genom 
pilotstudie 

Statistisk analys 
med chi-square-
test och Mann 
Whitney U-test 

Föräldrarna ansåg att sjukdomsinformation 
till syskonen ej var tillräcklig, och 50 
procent ansåg att syskonen behövde 
support från vårdpersonal 

P 

II 

Björk et al. 
2005 
Sverige 

Att förklara 
familjers 
upplevelse när 
ett barn 
diagnostiserats 
med cancer 

Familjer till ett barn 
under ≤13 år som 
nyligen diagnostiserats 
med cancer (n= 39) 
 

Halvstrukturerade 
individuella 
intervjuer 
(föräldrar, syskon 
och patienter ≥7 år) 
och observation 
(patient ≤7 år) 

Hermeneutisk-
fenemenologisk 
textanalys 

Efter diagnostiserandet fylldes familjernas 
normala vardagsliv med kaos, rädsla, 
osäkerhet och känslor av ensamhet. 
Familjen strävade efter att finna hopp, 
positiv attityd, känsla av kontroll samt 
närhet till andra personer 

K 

II 
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Bilaga 3. Forts. 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Deltagare 
 

Insamlingsmetod Analysmetod Huvudresultat Design 
Vetenskaplig 
kvalitet 

Björk et al. 
2009 
Sverige 

Att förklara 
upplevelsen hos 
familjer till ett 
barn som 
genomgår 
behandling mot 
cancer 

Familjer till barn ≤13 år 
som diagnostiserats med 
cancer och påbörjat 
behandling, n= 26 
(11 familjer) 
 

Individuella, 
halvstrukturerade 
intervjuer 
(föräldrar, syskon 
och patienter ≥7 år) 
vid ett tillfälle och 
observation av 
patienter ≤7 år 

Hermeneutisk-
fenemenologisk 
textanalys 

Ett huvudtema påvisades: ”fokus på det 
sjuka barnet, en kamp varje dag”. 
Familjernas upplevde att det normala 
vardagslivet avbröts vilket man strävade att 
återfå. De hade en känsla av att vara låst, 
isolerad, ”tömd” samtidigt som familjernas 
syn på livet förändrades 

K 

II 

Essen & 
Enskär 
2003 
Sverige 

Att beskriva 
föräldrar och 
sjuksköterskors 
uppfattning kring 
viktiga aspekter 
för barn vars 
syskon vårdas för 
cancer 

Föräldrar till mer än två 
barn där ett vårdas för 
cancer och delaktiga 
sjuksköterskor 
(n= 131)  
Bortfall: n= 14 

Halvstrukturerade 
intervjuer, 
frågeformulär och 
journaler 

Manifest 
innehållsanalys 
och statistisk 
analys genom 
chi-square test 

Följande viktiga omvårdnadsaspekter kom 
fram: underhållning, emotionell support, 
familjeliv, information, ett vanligt liv, att få 
vara delaktig, social support och vikten att 
det läggs tid på syskonet. Föräldrar betonade 
i högre utsträckning vikten av information 
och ”praktisk support” medan 
sjuksköterskorna hade svårt att komma fram 
till viktiga aspekter 

P 

I 

Fernandéz 
et al. 
2008 
USA 

Att undersöka 
akut stressyndrom 
och dess symtom 
hos föräldrar till 
barn som nyligen 
diagnostiserats 
med cancer 

Föräldrar till barn ≤18 år 
som nyligen 
diagnostiserats med 
cancer (n= 201) 
Bortfall: n= 22 

4 st. frågeformulär 
där 3 st. var 
standardiserade 
(den 4:e mätte 
demografi) 

Statistisk analys 
genom phi- och 
biserial-
korrelation samt 
Pearson 
korrelations 
koefficient . 

Mer än hälften av mödrarna och 40 % av 
fäderna upplevde akut stressyndrom inom 
de två första veckorna efter diagnos. 
Föräldrar med oro och hög ångestnivå löpte 
högre risk. Symtom som att vara uppjagad, 
undvika och att återuppleva händelser 
relaterade till barnet diagnostiserande 
rapporterades av nästan alla patienter.  

P 

I 
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Bilaga 3. Forts. 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Deltagare 
 

Insamlingsmetod Analysmetod Huvudresultat Design 
Vetenskaplig 
kvalitet 

Gamal & Long 
2010 
Storbritannien 

Att studera hur det 
går att förvänta 
sorg när ett barn får 
cancer genom att 
jämföra två olika 
typer av 
föräldragrupper 

Föräldrar till barn 
som nyligen 
diagnostiserats med 
cancer och föräldrar 
vars barn fått diagnos 
6-12 månader 
tidigare (n=140) 
Bortfall: n= 7 

Individuella 
strukturerade 
intervjuer som 
baserades på ett 
tidigare 
standardiserat 
frågeformulär 

Statistisk 
analys, med 
tvåsidigt t-test, 
Pearson 
korrelations 
koefficient och 
Spearmans 
korrelation 
koefficient 

Mindre än hälften av föräldrarna i båda 
grupperna kände sig till freds med den 
nya livssituationen. Föräldrar till nyligen 
diagnostiserade barn påvisade högre grad 
av förväntad sorg än den andra gruppen. 
Ingen statistisk signifikant skillnad kunde 
ses mellan könen 

P 

I 

Hutchinson et 
al. 
2009 
USA 

Att jämföra 
psykologisk 
anpassning mellan 
föräldrar till barn 
som genomgår och 
har genomgått 
behandling mot 
hjärntumörer 

Föräldrar till barn 
som genomgår och 
har genomgått 
behandling (n= 90) 
Bortfall: 41 

Standardiserade 
frågeformulär 

Statistisk 
analys genom t-
test, chi-square 
test och 
MANOVA-
test.  

Föräldrar till barn som genomgår 
behandling påvisade ångest i högre 
utsträckning och barnets sjukdom var en 
börda. Sjukdomen medför en rad olika 
stressorer på föräldrarna som höjer 
stressnivån. Föräldrar till barn som 
genomgått behandling hade dock även 
dem en högre stressnivå än normalt, bl.a. 
pga. osäkerheten relaterat till sjukdomen. 

P 

II 

Jackson et al. 
2007 
Australien 

Att utforska 
upplevelsen av att 
vara på sjukhuset 
för föräldrar till ett 
barn med 
hjärntumör 

Föräldrar till ett barn 
≤18 år som 
diagnostiserats med 
hjärntumörer (n= 53) 
 

Individuella 
intervjuer baserade 
på strukturerade 
frågeformulär och 
två öppna frågor, 
vid fyra tillfällen 
under två år 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Efter diagnostiserandet kände föräldrarna 
ett stort beroende, de försökte hantera 
chock och beslutsfattandet samtidigt som 
de lämnade över vården av sitt barn. Sex 
månader efter diagnos, påvisade 
föräldrarna starkt missnöje mot sjukhuset. 
Ett tema som samtidigt påvisades var 
tacksamhet mot personalen, och de 
försvarade sin kritik 

K 

II 
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Bilaga 3. Forts. 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Deltagare 
 

Insamlingsmetod Analysmetod Huvudresultat Design 
Vetenskaplig 
kvalitet 

Kars et al. 
2008 
Nederländerna 

Att få insikt i 
erfarenheten av att 
vara förälder till ett 
barn som genomgår 
behandling för 
leukemi 

Föräldrar till barn 
≤12 år med leukemi 
som genomgick ett 
första år för 
behandling 
(n= 23) 
 

Individuella 
ostrukturerade 
intervjuer med 
strategiskt urval 
utifrån tidigare 
insamling 

Grounded 
theory, med 
ständigt 
pågående 
komparativ 
analys 

”Att finnas där för barnet”, påvisades 
vara den röda tråden genom resultatet. 
Föräldrarna ville beskydda sina barn bl. 
a. vid behandling och påverka barnets 
livssyn, sätt att hantera sjukdomen och 
vilja att genomgå behandling 

K 

I 

Mcgrath 
2002 
Australien 

Att rapportera 
föräldrarnas 
perspektiv när deras 
barn drabbas av 
akut lymfatisk 
leukemi (ALL), 
under den första 
tiden av behandling 
efter diagnos 

Föräldrar till barn 
≤16 år med ALL som 
genomgår första 
behandlingsperioden 
efter diagnos (n= 12) 
 

Individuella, 
narrativa intervjuer 
vid ett tillfälle 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
med 
fenemenologisk 
ansats 

Den första tiden efter diagnos är väldigt 
stressande för föräldrarna. Stressen 
bygger på tre typer av emotionella 
faktorer: orolighet, chock och känslan av 
att vara fast i en känslosam 
bergodalbana. Att vårdpersonalen är 
ärlig, möjlighet att dela sina känslor och 
få en bekräftelse av situationens svårhet 
kunde hjälpa föräldrarna 

K 

II 

Mcgrath & 
Chesler 
2004 
Australien 

Att rapportera 
fädernas upplevelse 
när deras barn 
drabbas av ALL, 
under den första 
tiden av behandling 
efter diagnos 

Fäder och mödrar till 
barn ≤16 år med 
ALL som genomgår 
första en första 
behandling efter 
diagnos (n= 19) 
 

Individuella, 
narrativa intervjuer 
vid ett tillfälle 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
med 
fenemenologisk 
ansats 

Fäderna berättade hur rädsla, orolighet 
och osäkerhet gick hand i hand med 
”cooping”. Samtidigt hade fäderna svårt 
att hantera sin ”ilska”, som relaterades 
till maktlöshet. Mödrarna upplevde 
männen olika, vissa män hade svårt att 
gråta och uttrycka sig medan det i andra 
fall var kvinnorna som upplevde sig vara 
mer introverta 

K 

II 
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Bilaga 3. Forts 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Deltagare 
 

Insamlingsmetod Analysmetod Huvudresultat Design 
Vetenskaplig 
kvalitet 

Mcgrath & 
Phillips 
2008 
Australien 

Att beskriva 
familjens 
upplevelse under 
behandlingstiden 
när ett barn drabbas 
av lymfkörteltumör 

Föräldrar, syskon, 
och barn ≤16 år (som 
diagnostiserats ha 
lymfkörteltumör) 
n= 21 
 

Individuella, 
narrativa intervjuer 
vid tre tillfällen 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
med deskriptiv, 
fenemenologisk 
ansats 

Familjens upplevde behandlingen som 
intensiv, ångestfylld pga. barnets 
upplevelse och viss information. Man 
uppskattade när personal avlastade och 
var positiv mot att det sjuka barnet fick 
hjälp med hanterandet 

K 

II 

Moreria & 
Angelo 
2008 
Brasilien 

Att förstå 
upplevelsen av att 
vara moder till ett 
barn med cancer 

Mödrar till barn som 
genomgår 
behandling för 
cancer (n= 7) 

Halvstrukturerade, 
narrativa intervjuer 
(parallellt med 
analys) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
med tolkande 
interaktionism 
som ansats 

Att vara mor till ett barn med cancer 
bygger på interagerandet och 
övergången mellan två teman: ”att leva 
med sjukdomen” (hur osäkerhet och 
hjälplöshet genomsyrar mödrarnas liv) 
och att ”att kämpa för barnets liv” (hur 
mödrarna anpassar sig till den nya 
rollen, vill skydda, stötta och vara nära 
sitt barn) 

K 

II 

Murray 
2002 
USA 

Att undersöka vilka 
interventioner 
syskon till ett barn 
med cancer 
upplever som 
hjälpfulla 

Syskon (7-12 år) till 
barn som 
diagnostiserats för 
cancer (n= 50) 
 

Tidigare beprövat 
frågeformulär 
bestående av två 
narrativa frågor 

Kvalitativ 
innehållsanalys, 
vilket relaterades 
till ett teoretiskt 
ramverk (House, 
1981) 

Många av syskon framlyfte behov av 
emotionell (att bli uppmärksammad) och 
social (att få umgås med vänner, ha en 
stödperson att gå till efter skolan osv.) 
support, följt av information och 
uppskattning, som hjälpfullt 

K 

I 
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Bilaga 3. Forts. 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Deltagare 
 

Insamlingsmetod Analysmetod Huvudresultat Design 
Vetenskaplig 
kvalitet 

Nolbris et al. 
2007 
Sverige 

Att förstå 
upplevelse av att 
vara syskon till ett 
barn som genomgår 
behandling för 
cancer/genomgått 
behandling 

Syskon ≥10 år till 
barn som genomgått 
behandling ≥6 
månader för leukemi 
eller hjärntumör 
(n= 10) 
 

Individuella, 
narrativa 
intervjuer 

Diskursanalys 
med 
fenemenologisk-
hermenetuisk 
ansats 

Syskonen upplevde en stark, nära relation 
till barnet och intog en beskyddande roll. 
De upplevde svårigheter att alltid vara 
lojal mot broderns/systerns behov istället 
för sina egna och livet upplevdes vara 
upp/ner beroende på patientens tillstånd. 
Vardagslivets innehöll lycka tillsammans 
med bekymmer och oroligheter, och 
syskonen upplevde existentiella känslor 
och tankar 

K 

II 

Norberg et al. 
2005 
Sverige 

Att undersöka 
traumatiskt stress 
hos föräldrar vars 
barn genomgår och 
de vars barn 
genomgått 
behandling för 
cancer 

Föräldrar till barn 
som genomgår och 
som har genomgått 
behandling mot 
cancer (n= 413) 
 

Standardiserat 
frågeformulär 

Statistisk analys 
genom t-test, 
Pearson 
korrelation 
koefficient och 
ANOVA-test 

Föräldrar till barn som genomgår 
behandling upplevde i större grad jobbiga 
tankar, känslosvall och 23 % uppfyllde 
kriterierna för akut stressyndrom. Detta 
relateras till olika stressorer och 
osäkerheten som sjukdomen medför. Ett 
undvikande beteende var rapporterat i 
samma utsträckning hos föräldrar vars 
barn tidigare genomgått behandling. 

K 

I 

Patistea et al. 
2000 
Grekland 

Att undersöka 
föräldrars 
psykologiska 
reaktion, 
svårigheter och 
resurser efter att ett 
barn diagnostiserats 
med leukemi 

Föräldrar till barn 
med leukemi (n= 71) 
 

Halvstrukturerade 
intervjuer (5 st 
deltagare 
besvarade dessa 
skriftligt) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Föräldrarna upplevde varierade 
reaktioner, bl.a. försvarsmekanismer 
såsom chock, förnekande, ångest och 
skuld. Under den första tiden var det 
svåraste för föräldrarna att hantera 
upprörda känslor och att relatera till 
sjukvården. Hopp, social support och 
relationen till maken/makan var det 
främsta stödet efter diagnostiserandet 

K 

I 
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Bilaga 3. Forts 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Deltagare 
 

Insamlingsmetod Analysmetod Huvudresultat Design 
Vetenskaplig 
kvalitet 

Patterson et 
al. 
2004 
USA 

Att undersöka 
familjers upplevelse 
av 
cancerbehandlingen 
efter att ett barn i 
familjen tillfrisknat 

Föräldrar till barn 
med cancer (n= 45) 
 

Fokusgrupper (7 
st) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Efter diagnos upplevde föräldrarna en stark 
emotionell reaktion. Under behandlingen 
förändrades familjens normala liv radikalt, det 
var svårt att balansera alla familjemedlemmars 
behov, vissa upplevde svårigheter i relationen 
till sina barn och majoriteten av föräldrar 
riktade kritik mot sjukvården. 

K 

II 

Pei et al. 
2001 
Taiwan 

Att undersöka 
mödrars 
stressupplevelse när 
ett barn behandlas 
för cancer 

Mödrar till barn som 
genomgår 
kemoterapi eller 
strålbehandling 
(n= 100) 

Standardiserat 
frågeformulär 
som översatts och 
testas genom en 
pilotstudie 

Deskriptiv 
statistisk analys 
genom t-test, 
Pearson 
korrelation 
koefficient och 
regression. 

När ett barn drabbas av cancer blir det en 
stressfull situation för hela familjen. Mödrarna 
försökte bibehålla kontrollen samtidigt som 
känslor av osäkerhet ledde till orolighet. 
Genom högre kontrollkänsla hos mödrarna 
minskade känslan av orolighet 

P 

II 

Smith et al. 
2005 
USA 

Att utforska 
mödrars upplevelse 
av att ha ett barn 
med cancer 

Mödrar till barn som 
diagnostiserats med 
cancer (n= 9) 

Individuella 
halvstrukturerade 
intervjuer vid två 
tillfällen 
(parallellt med 
analys) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
med deskriptiv 
fenemenologisk 
ansats 

Vid första tillfället upplevde mödrarna 
sjukvården positivt medan de vid den andra 
intervjun önskade vara mer involverade. 
Mödrarnas fokus låg på det sjuka barnet och 
vikten av social samt emotionell support 
belystes. Vid den andra intervjun framlyftes 
även hur mödrarna börjat planera kortsiktigt 
(ex. utflykter) samt hur man börjat se på 
sjukdomen ur andligt perspektiv 

K 

II 
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Bilaga 3. Forts 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Deltagare 
 

Insamlingsmetod Analysmetod Huvudresultat Design 
Vetenskaplig 
kvalitet 

Svavarsdottir 
2005 
Island 

Att utvärdera 
föräldrars behov 
till ett barn med 
cancer, deras 
välmående och 
uppfattning av 
barnets hälsa under 
18 månader 

Föräldrar till barn 
≤18 år (som 
genomgår 
behandling) (n= 45) 
Bortfall: n= 9 

Standardiserade 
frågeformulär 
som översatts och 
testats genom 
pilotstudie, gavs 
ut vid tre tillfällen 
under 18 månader 

Deskriptiv 
statistik, 
Chronbach’s 
alpha och 
ANOVA-test,  

Föräldrarna ansåg att den svåraste 
utmaningen var att ge emotionell support till 
barnet och syskon. Mödrarna fann det även 
svårt att hantera beteendeproblem och att 
strukturera familjens vardag, medan fäderna 
hade svårt att organisera jobb och omvårdnad 
för barnet, samt att finnas där för sin partner 

P 
I 

Wong & 
Chan 
2006 
Kina 

Att beskriva 
föräldrars 
upplevelse och 
hantering när ett 
barn drabbas av 
cancer 

Föräldrar till barn 
(≤18 år, som 
behandlas mot 
cancer), n= 9 

Individuella, 
narrativa 
intervjuer 
(parallellt med 
analys) 

Kvalitativ 
innehållsanalys, 
fenomenologisk 
ansats 

Den initiala reaktionen vid diagnosen var 
chock, förnekelse och oro. Föräldrarna 
accepterade sedan situationen som ödet, 
hjälpte till i omvårdnaden samt sökte 
information och emotionellt stöd. Alla kunde 
framlyfta positiva aspekter av sjukdomen och 
skapa hopp inför framtiden. Kinesisk kultur 
och religion kan hjälpa föräldrarna att 
undvika negativa känslor 

K 
I 

Woodgate & 
Degner 
2003 
Kanada 

Att utforska 
upplevelsen hos 
familjer och barn 
när barnet drabbas 
av cancer 

Barn med cancer 
och deras familjer 
(39 familjer deltog) 
 

Individuella, 
halvstrukturerade 
intervjuer (230 st) 
samt deltagande 
observationer 

Grounded 
Theory, 
kodning 
parallellt med 
insamling 

Sjukdomen ledde till att livet upplevdes som 
”helvetet på jorden” och ödeläggande. För att 
hantera detta utvecklade individerna 
strategier för hantering. Dessa strategier var 
bl.a. att ta en dag i taget, vara närvarande, 
hålla fast vid tron att barnet ska klara sig och 
vara medveten vad man ska förvänta sig. 
Dessutom identifierade familjerna vikten av 
social support, att man fick känna tillhörighet 
samt hur man som individ förändrades under 
sjukdomens gång 

K 

II 
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Bilaga 3. Forts 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Deltagare 
 

Insamlingsmetod Analysmetod Huvudresultat Design 
Vetenskaplig 
kvalitet 

Woodgate 
2006 
Kanada 

Att finna förståelse 
av hur syskon 
tolkar och upplever 
situationen när ett 
barn får cancer och 
sjukdomens 
symtom 

Syskon (≥5 år) till 
barn som drabbats 
av cancer (n= 30) 
 

Individuella, 
narrativa 
intervjuer, 
observationer 
samt fokusgrupp 
(parallellt med 
analys) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
med tolkande 
interaktionism 
som ansats 

Sjukdomen påverkade syskonen och 
familjen på en rad olika sätt. Syskonen 
upplevde en förlust av familjelivet och att 
man tappat sin tidigare roll inom familjen. 
Den nya familjeroll upplevdes utifrån tre 
perspektiv: kampen att hålla samman 
familjen, vara närvarande och känna sig 
sorgsen 

K 
I 

Yeh 
2002 
Taiwan 

Att undersöka 
könskillnader för 
psykisk ångest när 
föräldrars barn 
genomgår 
behandling för 
cancer 

Föräldrar till barn 
≤18 år som 
genomgår/genomgått 
behandling (n= 328) 
Bortfall: n= 251 

Standardiserade 
frågeformulär (tre 
stycken) 

Deskriptiv 
analys, 
Chronbach’s 
alpha, t-test och 
ANOVA-test 

Mödrarna påvisade högst ångestnivå, vilket 
man kopplade till att de hade större 
omvårdnadsansvar på sjukhuset. Föräldrar 
till barn som diagnostiserats inom två 
månader påvisade högre grad av depression, 
orolighet, stress och äktenskapsproblem än 
föräldrar där behandling pågått längre. 

P 

II 
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Bilaga 4. Översiktstabell av exkluderade studier 

Författare 
År 
Land 

Studiens titel Orsak till exkludering 

Freeman et al. 
2003 
USA 

Childhood brain tumors: children’s and siblings’ 
concerns regarding the diagnosis and phase of 
illness 

Bortfall och analysförfarandet är dåligt beskrivna, mätinstrument och 
analysmetod har låg validitet och reabilitet 

Hamama et al. 
2000 
Israel 

Self-control, anxiety and loneliness in siblings of 
children with cancer 
 

Etiskt resonemang saknas och bortfallsredovisning saknar vissa grundliga 
aspekter. 

Mcgrath et al. 
2004 
Australien 

Beginning treatment for paediatric acute myeloid 
leukaemia: diagnosis and the early hospital 
experience 

För få deltagare (n= 9) till för stort urval att generalisera till (föräldrar, 
syskon och barn) 

Mcgrath et al. 
2005 
Australien 

Beginning treatment for pediatric acute myeloid 
leukemia: the family connection 
 

För få deltagare (n= 8) till för stort urval att generalisera till (föräldrar, 
syskon och barn) 

Neil-Urban & Jones 
2002 
USA 

Father-to-father support: fathers of children with 
cancer share their experience 

Inget etiskt resonemang och eventuellt bortfall diskuteras ej 
 

Ortiz & Lima 
2007 
Brasilien 

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

Otillräcklig beskrivning av urval, bortfall, insamlingsmetod och 
analysmetod 

Wilkins & Woodgate 
2006 
Kanada 

Transition: a conceptual analysis in the context of 
siblings of children with cancer 

Artikeln baserad på litteraturöversikt 
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Bilaga 4. Forts. 

Författare 
År 
Land 

Studiens titel Orsak till exkludering 

Woodgate 
2006 
Kanada 

Life is never the same: childhood cancer narratives Artikeln baserad på tidigare publicerad studie (Woodgate & Degner, 
2003) vilken inkluderats 

Woodgate et al. 
2003 
Kanada 

A different perspective to approaching cancer 
symptoms in children 

Artikeln baserad på tidigare publicerad studie (Woodgate & Degner, 
2003) vilken inkluderats 

Woodgate & Degner 
2003 
Kanada 

Cancer symptom transition periods of children and 
families 

Artikeln baserad på tidigare publicerad studie (Woodgate & Degner, 
2003) vilken inkluderats 

Woodgate & Degner 
2003 
Kanada 

Expectations and beliefs about children’s cancer 
symptoms: perspectives of children with cancer 
and their families 

Artikeln baserad på tidigare publicerad studie (Woodgate & Degner, 
2003) vilken inkluderats 

Yiu & Twinn 
2001 
Kina 

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

Stickprovet för litet (n= 5), begränsat urval 

Ångström-Brännström et al. 
2010 
Sverige 

Parents’ experiences of what comforts them when their 
child is suffering from cancer 
 

Begränsat urval, stort bortfall i jämförelse med deltagarantalet 
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Bilaga 5. Utdrag från innehållsanalysen 

Författare 
Årtal 
Land 

Huvudresultat      Subtema Tema 

Woodgate & 
Degner 
2003 
Kanada 

 

Sjukdomen ledde till att livet upplevdes som ”helvetet på 
jorden” och ödeläggande. 

 

För att hantera detta utvecklade individerna strategier för 
hantering. Dessa strategier var bl.a. att ta en dag i taget, vara 
närvarande, hålla fast vid tron att barnet ska klara sig och vara 
medveten vad man ska förvänta sig. Dessutom identifierade 
familjerna vikten av social support, att man fick känna 
tillhörighet  

 

… samt hur man som individ förändrades under sjukdomens 
gång 

     Förändring av vardagen 

 

 

 

     Hantering 

 

 

 

 

     Roller och livssyn 

 

 

 

Familjens perspektiv 

 


