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Abstrakt 

Bakgrund: När ett barn diagnostiseras med cancer drabbas hela familjen, de går ofta igenom 

känslomässiga reaktioner som till exempel kan vara rädsla, ångest, förvirring och chock. 

Detta påverkar familjens livskvalitet, livsmönster, dynamik och på så vis den psykiska och 

fysiska hälsan för alla medlemmar i familjen. Syfte: Syftet är att belysa föräldrars och 

syskons upplevelse av stöd när ett barn i familjen drabbats av cancer. Metod: Designen i 

detta arbete är en litteraturöversikt och innehåller 15 stycken granskade och analyserade 

vetenskapliga artiklar av både kvalitativt och kvantitativt innehåll. Resultat: Det 

huvudsakliga resultat som framkommit var att familjer ansåg att det var viktigt att få bra 

information, ha en bra relation och kommunikation med sjukvårdspersonalen samt att 

erbjudas stöd både professionellt och socialt. Upplevde familjerna att de fick det stödet, 

kände de trygghet, om inte så blev familjerna ofta stressade och oroliga. Diskussion: 

Sjuksköterskan står inför flera utmaningar inom vården bland annat att se till så att hela 

familjen inkluderas i vårdsystemet. Detta kan ibland vara svårt då sjuksköterskan har hög 

arbetsbelastning, är stressad eller inte har tillräcklig med kunskap. Slutsats: Det är 

nödvändigt för all sjukvårdspersonal, framförallt i sjuksköterskans profession, att se familjer 

ur ett systemiskt synsätt för att på bästa sätt kunna stötta och hjälpa familjer. 

 

Nyckelord: Cancer, Familj, Litteraturöversikt, Stöd, Upplevelser 
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1. Introduktion & Bakgrund 

När ett barn diagnostiseras med cancer drabbas hela familjen. Barncancer kan påverka 

familjens livskvalitet, livsmönster, dynamik och på så vis den psykiska och fysiska hälsan för 

alla medlemmar i familjen (Jones, 2012). Uttrycket "barncancer" används ofta för att beteckna 

cancer som uppstår hos barn innan de fyllt 15 år. Barncancer är sällsynt, vilket motsvarar 

mellan 0,5 % och 4,6 % av alla cancerformer. Ungefär mellan 50 och 200 på en miljon barn 

över hela världen drabbas av bancancer (WHO, 2015). Stora framsteg inom medicin de 

senaste 40 åren har förbättrat förutsättningarna avsevärt för barn med cancer. 

Överlevnadsgraden har ökat från mindre än 30 % till 80 % sedan 1960 (Hall, 2010).  

 

Cancer är en sjukdom som bildas när det uppstår en mutation (förändring i arvsmassan) i 

någon av kroppens celler. Ofta reparerar cellen själv felet eller så utlöses det en mekanism 

som kallas apoptos som innebär programmerad celldöd. När cellen inte kan reparera sig 

själv eller genomgå apoptos leder det till att den sjukliga cellen börjar växa och dela sig 

okontrollerat. De sjukliga cellerna börjar infiltrera omgivande vävnad och i många fall har de 

även förmåga att spridas till andra organ (Ericson, Ericson, 2013, s.711-712). Begreppet barn 

definieras enligt barnkonventionen som varje människa under 18 år (Barnombudsmannen, 

2015).  En cancersjukdom skiljer sig åt för vuxna och barn, ofta är till exempel tumörerna mer 

snabbväxande och aggressivare hos barn än hos vuxna (Socialstyrelsen, 2013). Men det är 

inte bara cancersjukdomen som skiljer sig utan även behandlingen av vuxna och barn. 

Eftersom att barn ofta är friska i kroppen i övrigt samt befinner sig i en stark tillväxt, måste 

man ta hänsyn till andra saker än för en vuxen vid behandling (Barncancerfonden, 2015). 

 

Behandlingar kan inkludera aggressiva cellgiftsbehandlingar, strålning, kirurgi och 

transplantation. Cancersjukdomen i kombination med behandlingen kan vara traumatiskt, 

inte bara för det cancersjuka barnet utan också för resten av familjen, detta betraktas ofta 

som ”En av de mest stressande upplevelser en familj kan gå igenom” (Gibbins, Steinhardt & 

Beinart, 2012). Nolbris, Enskär & Hellström, (2007) beskriver att en relation mellan syskon är 

ofta den längsta relationen en person upplever under sin livstid. Det finns känslomässiga 

band mellan bröder och systrar och dessa syskonband har beskrivits som en berg- och 

dalbana av positiva och negativa känslor. Något som påverkar ett syskon i en familj har 

också viss effekt på andra familjemedlemmar. En familj mår som bäst när alla 

familjemedlemmar är tillsammans och när syskonen vet att deras föräldrar är lika förtjust i 

alla syskon i familjen. Relationen mellan syskon har en inverkan på det känslomässiga 
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klimatet i en familj. När ett barn utvecklar en livshotande sjukdom som cancer och behöver 

behandling, blir hela familjen involverad. Denna nya situation förändrar ofta livsmönster för 

hela familjen (Nolbris et al., 2007). Upprätthållande av balansen i hemmet och det dagliga 

familjelivet blir ofta väldigt svårt. Föräldrarna kan uppleva en inre konflikt mellan att 

ansvara för det sjuka barnet och ta hand om syskonen. Föräldrarna beskriver hur deras 

familjsammanhållning stärks genom att ha ett barn som drabbats cancer, samtidigt som de 

känner skuld för att de försumma sina andra barn. I ett sådant läge är behovet av familjestöd 

stort och det kan behövas stöd riktade till både enskilda familjemedlemmar och hela 

familjen. Stöd som fokuserar på att stärka föräldrar och syskons relationer men också stöd 

som hjälper familjen genom själva cancersjukdomen (Kobayashi, Hayakawa & Hohashi, 

2014). Benzein, Hagberg & Saveman (2009, s.70-71) beskriver att när en patient och dess 

familj fokuseras på som en helhet och familjemedlemmarnas involvering i omvårdnaden 

graderas utifrån en dialog mellan sjuksköterska och familj så kallas detta för familjecentrerad 

omvårdnad. När patienten eller någon annan i familjen däremot sätts i centrum och resten av 

familjemedlemmarna istället ses som kontext kallas detta för familjerelaterad omvårdnad. 

Under 1900-talet jobbade man mest med patientcentrerad omvårdnad som bara koncentrerar 

sig på den sjuke och det var helt upp till sjuksköterskan att bestämma familjens involvering. 

Det finns ett flertal olika benämning på familj och vilka som ingår i en familj, de vanligaste 

begreppen är anhörig, närstående och familjemedlem. Anhörig är ofta förknippat med en 

relation av blodsband, samboförhållande eller äktenskap. Närstående har en bredare 

betydelse och är den sjukes närmsta sociala nätverk. Familjemedlem kan användas om alla 

individer i en familj, även den sjuke. Under 1900-talet skapades begreppet kärnfamilj, i detta 

begrepp ingår mamma, pappa och barn (Benzein et al., 2009, s.70-71). En familj kan även ses 

som en självständig grupp av individer ” The families are who they say they are” (Wright & 

Leahey, 2009, s. 50). 

 

Familjecentrerad omvårdnad och partnerskap i vården har blivit allt viktigare för 

sjuksköterskor, eftersom de har blivit mer engagerade i att förbättra vårdkvaliteten. 

Resultaten från flera studier tyder på att patienterna värderar sjuksköterskors 

helhetsperspektiv av familjen och ser det som en av de viktigaste delarna i hög vård kvalitet. 

Vikten av familjecentrerad omvårdnad är ännu mer given när man arbetar med familjer med 

barn med långvarig sjukdom. I eftersträvan av hög vård kvalitet, är det inte tillräckligt för 

sjuksköterskor att ha en god kunskap om själva sjukdomen. De bör även ha en god 

kännedom om den enskilda familjen, familjen som helhet samt effekterna av sjukdomen på 
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familjen (Jokinen, 2004). Studier visar på att tidiga insatser av sjuksköterskan hos familjer 

skapar positiva effekter på psykisk och fysisk hälsa samt den sociala hälsan (Glavin & 

Schaffer, 2012). En familjs kulturella sammanhang påverkar direkt hur de definierar och 

hanterar sitt barns cancer. Om sjuksköterskan har kunskap om detta kan det vägleda 

sjuksköterskan till att leverera en familjecentrerad, kompetent helhetsvård. Barncancer har 

beskrivits som en familjesjukdom som påverkar hela familjen (Gustafson, Thibodeaux & 

Deatrick, 2007). Ett systematiskt förhållningssätt utgör grunden för familjefokuserad 

omvårdnad och fokuserar på relationer, interaktioner, funktioner, sammanhang och mönster 

(Benzein et al., 2012, s. 29-32). Ett sådant förhållningsätt handlar om mänskliga relationer och 

hur de utgör ett sorts system där olika delar påverkar varandra och helheten är mer än alla 

delar. ”Med systemteorins syn på världen utgår allt från helheten, där individer och 

organisationer ses i sitt sammanhang – som system.” (Öquist, 2010). En Familj kan ses som 

ett system. Om en förändring sker i en del, till exempel hos en familjemedlem, så påverkar 

det de övriga delarna i systemet och på så sätt hela familjen. Ett systematiskt förhållningssätt 

förflyttar fokusen från familjemedlemmen som individ till familjen som grupp. Från Diagnos 

och symtom till samspel och relationer med omgivningen (Benzein et al., 2012, s. 29-32).  

 

Många av studierna i bakgrunden visar på att när ett barn drabbats av cancer påverkas hela 

familjen både föräldrar och syskon. I Pöder & Von Essen, (2009) Tar en mängd resultat från 

andra studier från 1999, 2001, 2002, 2006 upp betydelsen av upplevelsen av stöd till föräldrar 

som har ett barn med cancer. Det finns dock en brist på information i litteraturen om vilka 

aspekter av stöd föräldrar till barn med cancer är mest och minst nöjda med, samt från vilka 

de behöver stöd och vilka de får stöd ifrån (Pöder & Von Essen, 2009). Det är därför viktigt 

att synliggöra föräldrar och syskons upplevelser av stöd för att sjuksköterskan ska kunna 

utforma det bästa stödet för familjen. 

 

2. Syfte 

Syftet är att belysa föräldrars och syskons upplevelse av stöd när ett barn i familjen drabbats 

av cancer. 

 

3. Metod  

3.1 Design 

Studiedesignen i detta arbete är en litteraturöversikt, detta innebär en kritisk 

sammanställning av forskning om ett ämne av intresse där man ofta sätter 
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forskningsproblem i sitt sammanhang (Polit & Beck, 2012, s.29-32). För att kunna skapa ett 

underlag för bedömningar och slutsatser i litteraturöversikten så måste det finnas ett 

tillräckligt antal relevanta vetenskapliga artiklar inom ämnet, med god kvalitet (Forsberg & 

Wengström, 2013, s.26). 

 

3.2 Litteratursökning 

Litteratursökningarna gjordes i databaserna PubMed och Cinahl som båda innefattar 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013, s.75) som är relevant för denna studie. 

Sökningarna gjordes med hjälp av sökord som utgick från syftet i studien. Enligt Forsberg & 

Wengström (2013, s.79) så är det ett vanligt tillvägagångssätt att välja sökbegrepp genom att 

utgå från studiens syfte eller frågeställning. De flesta av sökorden som användes hittades i 

Cinahl headings eller Swemesh. Sökorden som användes i Cinahl var Neoplasms or Cancer, 

Child or Adolescent or Children or Teenager och Family support, alla ord var Cinahl 

headings. I Pubmed användes sökorden Parents or Siblings or Family, neoplasms, 

Professional- family relations or Nurse's role, samtilga var Mesh termer men även fritext 

sökning på orden Support or Experience.  

 

Inklusionskriterier  

I litteraturöversikten inkluderades både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar, 

publicerade inom de 10 senaste åren. Kravet var att artiklarna skulle omfatta föräldrar och 

syskons upplevelse av stöd samt vilket stöd de fick i samband med att ett barn i familjen 

drabbats av cancer. Barnen som drabbats av cancer skulle vara mellan 0-18år. Artiklar där 

det cancersjuka barnet vårdas i palliativ vård eller hade avlidit i cancer inkluderades också. 

Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska samt innehålla ett abstrakt.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som exkluderades var reviews och artiklar som man var tvungen att betala för. 

Även artiklar med endast upplevelsen av stöd från det cancersjuka barnets perspektiv eller 

från sjukvårdspersonalen perspektiv exkluderas. Artiklar med låg kvalité exkluderades 

också.  

 

3.3 Urval 

Artikelurvalet utfördes systematiskt, i olika steg, (se bilaga 1). I det första steget granskades 

titlarna på artiklarna, motsvarade titel syftet och inklusionskriterier lästes även abstraktet. 
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Om abstraktet också stämde överens med syftet så lästes hela artikeln. Var artikeln 

fortfarande relevant togs den vidare till granskning. Då sökningarna enbart gav 12 stycken 

artiklar gjordes även några manuella sökningar i referenslistor på relevanta artiklar. Enligt 

Forsberg & Wengström (2013, s.74) kan en manuell sökning ske på flera olika sätt, bland 

annat genom att studera referenslistan på en relevant artikel och på så vis hitta andra artiklar 

som berör ännet i litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2013, s.74). Referenserna som 

hittades manuellt och var relevanta söktes sedan upp i PubMed, 3 relevanta artiklar togs 

senare vidare till granskning.  

 

3.4 Kvalitetsgranskning 

Alla artiklar som togs vidare till granskning, granskades med hjälp av SBU:s 

granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklar som efter 

kvalitetsgranskning bedömdes ha hög eller medelhög kvalité inkluderades i studien (bilaga 

2), artiklarna som fick låg kvalité vid granskningen exkluderades från studien (bilaga 3). 

Enligt Forsberg & Wengström (2013, s.123) är granskningsmallar ett system man använder 

sig av för att beskriva och utvärdera den vetenskapliga kvalitén på artiklarna i 

litteraturöversikten.  

 

 

3.5 Etiska överväganden 

Avsikten har varit att artiklarna valts och granskats utan förutfattade meningar med en 

objektiv syn. Alla artiklar som valts har fått ett godkännande av en etisk kommitte ́ eller 

beskrivit sina etiska överväganden. I Polit & Beck (2012, s.727) beskrivs detta som ett system 

av moraliska värderingar som handlar om i vilken grad forskningen följer professionella, 

sociala och juridiska skyldigheter till deltagarna i studien. 

 

3.6 Analys 

Analysen har delvis följt Friberg (2012, s.127-129) och är lämplig om man har ett större antal 

kvalitativa artiklar. Första steget började med en genomläsning av alla artiklarna ett flertal 

gånger. I andra steget plockades resultat som var relevant samt passade bra in på syftet ut 

och klistrades in i ett nytt dokument. I tredje steget sammanfattades och översattes all text i 

det nya dokumentet till svenska. I fjärde steget jämfördes likheter och skillnader mellan de 

olika studiernas resultat för att kunna hitta teman, detta gjordes genom en så kallad 

färgkodning. Enligt Polit & Beck (2012, s.105-106) så försöker man organisera informationen 

från artiklarnas resultat genom att sätta en kod, till exempel en färgkod för varje 
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sammanhängande del, detta för att kunna skapa gemensamma teman blad artiklarnas 

resultat. Efter analysen framkom fyra stycken kategorier ” Betydelsen kontextuella faktorer”, 

”Betydelsen av information”, ”Betydelsen av kontinuitet och förhållningsätt” och 

”Betydelsen av olika sorters stöd”. Dessa teman analyserades senare djupare och då växte 

även 8 stycken subkategorier fram ”Anpassad information”, ”Att involvera hela familjen”, 

”Timing”, ”Vikten av kontinuitet” ”Att känna förtroende och trygghet”, ”Professionellt 

stöd”, ”Stödgrupper” och ”Socialt stöd”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultat 

I resultatet ingår 15 studier från Sverige, England, USA, Kanada och Nya Zeeland. Resultatet 

presenteras under kategorier och subkategorier som visas i tabell 1. 

 

Tabell 1 Översikt av kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Betydelsen kontextuella faktorer 
 

 

Betydelsen av information 

 

Anpassad information 

Att involvera hela familjen 

Timing 

Betydelsen av kontinuitet och förhållningsätt 

 

Kontinuitet 

Att känna förtroende och trygghet 
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Betydelsen av olika sorters stöd Professionellt stöd 

Stödgrupper 

Socialt stöd  

 

4.1 Betydelsen av kontextuella faktorer 

Föräldrar hade i allmänhet mycket starka åsikter om miljön på sjukhuset och på 

avdelningarna (Lowe, Bravery & Gibson, 2008; Mitchell, Clarke & Sloper, 2006 ). Några 

föräldrar beskrev sjukhusen och avdelningarna som omänskliga och skrämmande, de 

upplevde det som stökigt och färglöst. Föräldrarna hade önskat ett mer välkommande 

intryck (Lowe et al., 2008). Tillgång till lekrum anpassad för yngre barn var till belåtenhet för 

vissa föräldrar men föräldrar med äldre barn tyckte inte det fanns några rum eller separata 

enheter som var anpassade för tonåringar (Mitchell et al., 2006). Leksaker och lekspecialister 

ansågs vara grundläggande för hur föräldrarna uppfattade att sitt barn hanterade 

sjukhusvistelsen och behandling. Föräldrarna upplevde att båda var svårtillgängliga då 

lekspecialisten hade mycket att göra och leksakerna antingen var för fel åldersgrupper och 

huvudsakligen inriktade för yngre barn eller smutsiga och i ett sådant tillstånd att de inte 

blev intressanta (Lowe et al., 2008). För föräldrarna som hade långa sjukhusvistelser så var 

det viktigt att det fanns tillgång till dusch, mat, sittplatser och en säng för natten (Robert et 

al., 2012). Även tillgång till parkering, tillgodosedda parkeringskostnader, samt 

sjukhusmaten kunde ha stor betydelse för hur familjer upplevde sin sjukhusvistelse, vilket 

beskrivs av både föräldrar och syskon (Mitchell et al., 2006).  

 

 

 

 

 

4.2 Betydelsen av information 

Anpassad information 

När det gäller informationsflödet från sjukvårdspersonalen till familjemedlemmar, 

identifierades fem områden som framträdande: Innehåll, Timing, Tillräcklighet, Tydlighet 

och Noggrannhet. Det var vid stor betydelse för familjemedlemmar att sjukvårdspersonalen 

hanterade dessa fem områden på ett bra sätt. Upplevde familjemedlemmar att något av 

dessa områden inte hanterades på ett bra sätt så kunde det framkalla stress hos familjen men 

hanterades dessa områden på ett bra sätt kunde det lugna familjen (Mazor et al., 2013). Åttio 

procent av föräldrarna var nöjda med den medicinska informationen de tog emot från läkare 
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och sjuksköterskor vid diagnos (Mitchell et al., 2006). Ringnér, Jansson & Graneheim, (2011) 

beskriver att många föräldrar inte visste så mycket om cancersjukdomen i början av 

diagnosen. Därför var det viktigt att föräldrarna tidigt fick information av 

sjukvårdspersonalen om cancern, dels för att skingra farhågor om att deras barn skulle dö 

men även för att få föräldrarna att se framåt. Trots emotionell stress och kaos vid diagnosen, 

fann föräldrarna att informationen gavs på ett bra sätt i en lugn miljö. Komplicerade frågor 

om till exempel behandling gavs ofta skriftligt och när föräldrar var missnöjda med 

informationen togs deras klagomål på allvar. I studien framgick även att 

sjukvårdspersonalen anpassat sig efter föräldrarnas chockreaktion och begränsade 

informationen till vad de kunde ta in. Sjukvårdspersonalen väntade ofta med att informera 

om biverkningarna eller riskerna för återfall och de upprepade ofta informationen och gav 

den i små portioner så att föräldrar skulle kunna förstå (Ringnér et al., 2011).  

 

Enligt Aburn och Gott (2014) var vanliga sätt som föräldrar fick information på; samtal med 

sjukvårdspersonal, informella samtal med andra föräldrar i liknande situationer, 

informationsblad om särskilda behandlingar, läkemedel säkerhetsinformation och litteratur 

från till exempel barncancerfonden. I studien beskrivs även att föräldrar kunde få ta emot en 

vit mapp från sjukvårdspersonalen med information om cancerdiagnosen samt 

behandlingar. Föräldrarna som fick en sådan mapp hade blandade uppfattningar, men den 

allmänna uppfattningen var att mappen var en användbar resurs. Föräldrarna ansåg 

speciellt att om mappen var lätt att förstå, innehöll uppgifter av betydelse vid tidpunkt för 

diagnos och uppdaterades regelbundet så kunde den vara till nytta för fler familjer. 

Information och fakta från olika stiftelser och fonder så som leukemi och blodcancer 

stiftelsen och barncancerfonden visade sig vara mycket populärt bland föräldrar. Föräldrar 

tyckte att de var användbart eftersom det var på ett enkelt språk och en layout som var lätt 

att förstå. (Aburn & Gott 2014). 

 

Det fanns dock en brist på information i lämpliga former för äldre barn och tonåringar, de 

äldre syskonen ansåg att skriftlig information ofta riktade sig till vuxna eller yngre barn. 

Syskon förlitade sig i hög grad på sina föräldrar för information och inte många syskon 

nämnde annat än lärarna som andra källor till information och stöd (Sloper, 2000). 

Videoinformation var något som efterfrågades av både föräldrar samt syskon i åldrarna 6-19 

år. Några föräldrar saknade även videoinformation samt skriftlig information om 

cancersjukdomen och behandlingar till sina barn som skulle återvända till skolan och för 
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deras barns klasskompisar. Föräldrar hade gärna haft tillgång till ett sjukhusbibliotek samt 

fått hjälp med att hitta information på internet, möjligtvis ett papper med bra och relevanta 

webbsidor att besöka. Sjuttiofyra procent av föräldrarna i studien angav att de vill ha 

skriftlig information på olika språk men detta fanns inte alltid (Mitchell et al., 2006).  

 

När föräldrarna över tid fick reflektera över sitt barns diagnos och den information de fått 

var de ofta nöjda och tyckte att deras behov som en familj hade mötts upp (Aburn & Gott 

2014). De förstod också att om de skaffade sig mer kunskap om sjukdomen blev de mindre 

förvirrade och hade färre frågor (Björk, Wiebe & Hallström, 2009). Dock identifierades några 

brister i processen som till exempel behovet av mer information kring specifika ämnen så 

som livsmedelssäkerhet och infektioner samt mer tid att prata med sjuksköterskor och läkare 

enskilt utan sitt cancersjuka barn i samma rum. Många föräldrar tyckte att internet var ett 

skrämmande sätt att samla information på, därför rekommenderar de andra föräldrarna att 

inte använda det i framtiden (Aburn & Gott 2014). Ibland ansåg föräldrarna dock att de var 

tvungna att vara initiativtagarna och ta reda på när, hur och till vem det var bäst att ställa 

frågor (Björk et al., 2009).  

 

Det primära vårdsystemet upplevdes ge föräldrar bra information i början av diagnosen, 

men efter en tid blev informationen sämre och föräldrarna upplevde en brist på information. 

Denna brist på information ledde till att föräldrarna upplevde att de behövde vara på sin 

vakt. Samtidigt förstod föräldrarna att sjukvårdspersonalen var överbelastad med arbete och 

att de var tvungna att fokusera på de nya familjerna. I dessa situationer av begränsad 

information gick många föräldrar ut på internet för att lära sig mer eller få svar på 

obesvarade frågor, trots sjukvårdspersonalens rekommendationer om motsatsen. Vissa 

händelser var betydande milstolpar för föräldrarna så som barnets första utskrivning från 

sjukhus, vid återfall, efter behandling eller när barnet kom tillbaka till avdelningen för en ny 

behandling efter en viss tid hemma. Många föräldrar upplevde att deras informationsbehov 

vid dessa viktiga händelser ibland försummats av sjukvårdspersonalen. Föräldrarna 

betonade att deras behov av information inte minskade med tiden utom tvärtom, efter en tid 

kom nya frågor och de behövde mer information. Den otillräckliga informationen gjorde att 

föräldrarna kände att de var tvungna att lägga mycket tid på att hålla koll och att de inte 

kunde lite på sjukvårdspersonalen (Ringnér et al., 2011). För föräldrar som hade cancersjuka 

barn som vårdades i palliativ vård saknade ibland information om död och sorg, men 

föräldrarna medgav att de tyckte att dessa samtal om döden under barnets palliativ fas var 
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ett svårt ämne och de var inte alltid öppna för dessa smärtsamma samtal (DeCinque et al. 

2006).  

 

Att involvera hela familjen 

Syskon kunde uppleva att de inte fått tillräcklig information om prognosen för sjukdomen, 

de hade för det mesta informerats av sina föräldrar och ansåg därför att deras roll som 

syskon inte hade varit viktig nog för att få information direkt av läkare och sjuksköterskor 

(Nolbris & Hellström, 2005). För familjemedlemmar ser erfarenhet och osäkerhet ut att vara 

starkt kopplat till informationen de får (Mazor et al., 2013). Enligt vissa föräldrar fick de inte 

tillräckligt eller inkonsekvent information (Watt et al., 2011). För de som fick uppleva denna 

brist på information var det särskilt problematiskt eftersom det förvärrade en redan stressig 

emotionell period för familjen. (Mazor et al., 2013). Några föräldrar uttryckte osäkerhet om 

barnets diagnos och upplevde att de hölls i mörker på grund av bristande kommunikation 

med sjukvårdspersonalen. Detta ledde till att föräldrarna upplevde en känsla av bristande 

kontroll och bidrog till att föräldrarna inte kände sig som en del i vårdteamet. Språkbarriärer 

var en stor del i bristande kommunikation och förhindrade några föräldrar från att aktivt 

delta i vårdsamtal om deras barn (Watt et al., 2011). När det cancersjuka barnet dött visade 

det sig att i vissa situationer informerades syskonen av sjukvårdspersonal vilket gjorde dem 

förvirrade eftersom de från början hade fått otillräcklig information om det sjuka barnets 

situation. Dock upplevde syskonen att de samtidigt blev inkluderade i vårdsystemet 

(Nolbris & Hellström, 2005). 

 

Timing 

Med tanke på den känslomässiga effekten som uppstår när ens barn fått en cancerdiagnos, 

rapporterade många föräldrar det svårt att bearbeta den information de fått i 

inledningsskedet (Aburn & Gott 2014). Särskilt verbal information som gavs vid diagnosen, 

blev ofta överväldigande och svårt att komma ihåg (Lowe et al., 2008; Mazor et al., 

2013;Björk, Wiebe & Hallström, 2005). Föräldrarna beskrev sin första reaktion på diagnosen 

som ett chocktillstånd, där de inte kunde bearbeta information från sjukvårdspersonalen, de 

kunde helt enkelt inte höra vad sjukvårdspersonalen sa eller så förträngde de det. 

Föräldrarna pratade också om att stänga av sina känslor för att skydda sina barn och för att 

klara av allt, detta kunde ha en negativ inverkan på informationsprocessen (Ringnér et al., 

2011). Därför tyckte föräldrar att det ständigt var viktigt att sjukvårdspersonal byggde vidare 

på sin inställning och informationsöverföring till familjer (Lowe et al., 2008).  
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4.3 Betydelsen av kontinuitet och förhållningssätt 

Kontinuitet 

Kontinuitet i vården hade tydligt positiva effekter på familjers erfarenheter och hjälpte dem 

att hantera sin svåra situation bättre (Aburn & Gott 2014; Lowe et al., 2008; Ringnér et al., 

2011; Jackson et al., 2009). Sjuttionio procent av föräldrarna var i allmänhet nöjda med 

kontinuiteten i vården av sina barn (Mitchell et al., 2006). Föräldrar upplevde också att 

behandlingen underlättades för sina barn genom att ta emot vård från personal vars ansikten 

de kände igen (Lowe et al., 2008; Björk et al., 2005). Det ansågs också vara viktigt att man 

använde återkommande sjukvårdspersonal som tagit hand om och haft erfarenhet av 

patienten tidigare för att inte föräldrarna skulle behöva upprepa barnets medicinska historia 

samt nuvarande situation för ytterligare sjukvårdspersonal (Björk et al., 2009;Ringnér et al., 

2011).  

 

Specialistsjuksköterskorna sågs som centrala i rollen för att ge familjer kontinuitet i vården, 

de respekterades också för sin kunskap och uppskattades för sin effektivitet, vänlighet och 

tillgänglighet (Lowe et al., 2008). Dock när familjen hade varit på avdelningen länge, 

upplevde en del föräldrar att sjukvårdspersonalen antog att de visste allt och de kände 

därför att de inte fått tillräckligt med uppmärksamhet (Björk et al., 2005). Majoriteten av 

föräldrarna som vårdade sitt cancersjuka barn palliativt upplevde en känsla av övergivenhet 

av sjukhuspersonalen. Många föräldrar tyckte att kontakten med onkologi 

avdelningspersonalen var betydelsefull under den palliativa vården samt under sörjandet 

och blev besvikna av att de inte kontaktade dem oftare. Även om föräldrarna upplevde att 

kontakten med onkologipersonalen var så viktig hade de själva inte tagit den kontakten 

(DeCinque et al. 2006).  

 

Att känna förtroende och trygghet 

Tillgänglighet, intresse, omtanke, och empati från sjukvårdspersonalen var mycket 

uppskattat hos föräldrarna och de var överens om att arbeta med samma sjukvårdspersonal 

var viktigt för att kunna bygga förtroende, relationer och kommunikation (Robert et al., 

2012). En bra relation mellan sjukvårdspersonalen och föräldrarna minskade belastningen på 

föräldrarna (Watt et al., 2011). Skapade föräldrarna en bra relation med sjukvårdspersonalen, 

såg ofta föräldrarna dem som en del av deras familj (DeCinque et al. 2006). Vissa familjer 

tilldelades även en primärsjuksköterska som hade en central roll i informationsflödet, detta 
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gjorde att föräldrarna kände förtroende och vågade ställa även "dumma" frågor (Ringnér et 

al., 2011).  

 

Föräldrarna beskrev att det kändes väldigt bra att veta att deras barn var i goda händer och 

att de fick bra omvårdnad och behandlingar. Dessutom, när föräldrarna bevittnade hur 

noggranna och försiktiga sjukvårdspersonalen var, hjälpte det att lindra föräldrarnas ångest 

och öka deras förtroende. När föräldrarna däremot bevittnat enstaka fall av inkonsekvent 

kvalitet och bristande erfarenhet av viss sjukvårdspersonal, gjorde de dem mer vaksamma 

(Watt et al., 2011). När sjukvårdspersonalen arbetade under mycket stress eller hade 

personalbrist upplevde föräldrarna att de inte fick någon bra kontakt med 

sjukvårdspersonalen och tvekade att ställa frågor eller vågade inte ställa följdfrågor (Björk et 

al., 2009; Watt et al., 2011). När sjukvårdspersonalen agerade på ett mekaniskt och 

respektlöst sätt, minskade föräldrarnas förtroende för sjukvårdspersonalen (Watt et al., 

2011). Föräldrarna la stor vikt på personalens förhållningsätt, hur de integrerade med dem 

samt stöttade dem (Young, Hill, Gravenhorst, Ward & Salmon, 2013; Jackson et al., 2009). 

Föräldrarna uppskattade helhetssynen på omvårdnad som uttrycktes i vårdandet och det 

känslomässiga stödet de fick från sjukvårdspersonalen. Detta återspeglas också i att 

sjukvårdpersonalen visar respekt för familjernas kultur och religiösa övertygelser (Watt et 

al., 2011). Intimitet värderades väldigt högt hos föräldrar med cancersjuka barn som 

vårdades i palliativ vård, även förtroendefulla relationer med sjukvårdspersonalen. 

(DeCinque et al. 2006).  

 

Betydelsen av olika sorters stöd 

Professionellt stöd 
Några föräldrar rapporterade även hur viktiga de kändes att bli stärkt av sjuksköterskan. Det 

var en bestämd uppfattning från föräldrarna att sjuksköterskor spelade en viktig roll för att 

ge stöd till både sig själva och sina barn under den inledande perioden av diagnosen (Aburn 

& Gott 2014). För föräldrar utan utökat familjestöd, var stöd från sjukvårdspersonal extra 

viktigt (Jackson et al., 2009). Föräldrar till barn i alla åldrar och stadier av sjukdomen var i 

allmänhet nöjda med det stöd de fått av sjukvårdspersonal, särskilt socialarbetare och 

sjuksköterskor (Mitchell et al., 2006; Jackson et al., 2009). Dock var emotionellt stöd, 

rådgivningstjänster och stöd via telefon dåligt prioriterade områden (Mitchell et al., 2006).  

 

En viktig rådgivningstjänst som föräldrar saknade var äktenskapsrådgivning samt hur man 

arbetar med sorgen som ett par (DeCinque et al. 2006). Föräldrar upplevde att det hade varit 
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till hjälp att träffa en konsult tidigt under sjukdomen. Dessutom upplevde föräldrarna sig 

förbisedda eftersom de inte informerades om specialiserade tjänster eller program tidigare i 

behandling (Robert et al., 2012). En annan viktig önskan som föräldrarna hade var, att ha haft 

mer kontakt med andra föräldrar i liknande situationer. Vissa föräldrar ansåg att 

sjukvårdspersonalen och avdelningen skulle ha länkat dem med andra föräldrar (DeCinque 

et al. 2006). Det fanns dock olika uppfattningar om nyttan av en sådan kontakt, men de flesta 

av föräldrar fann att kontakt med andra föräldrar var fördelaktig när de hade övervunnit 

den känslomässiga utmaningen av diagnosställandet (Aburn & Gott 2014; Ringnér et al., 

2011).  

 

Föräldrar betonade även vikten av att diskutera sociala stödbehov med sjukvårdspersonal 

och maximera sociala kontakter i behandlingsplanen (Robert et al., 2012). Socialarbetarna var 

enligt föräldrarna till stor hjälp med att få kontroll över praktiska frågor som till exempel 

kontakt med försäkringsbolag (Björk et al., 2005). På vissa sjukhus fanns frivilliga från 

barncancerföreningen som i huvudsak var föräldrar till barn som varit på avdelningen. De 

serverade kaffe och bakverk och var tillgängliga att prata med föräldrarna på avdelningen en 

kväll varje vecka. Dessa kvällar värderas högt av föräldrarna som fick detta stöd. Vissa 

föräldrar hade även ett så kallat ”Föräldrar Forum” som var veckovis om särskilda ämnen 

som till exempel näring, skolgång, infektioner och behandlingar. Detta föräldrar forum hölls 

av en erfaren barnsjuksköterska och kompetensen hos sjuksköterskan värderades högt av 

föräldrarna. Väl organiserade, förutbestämda möten med sjukvårdspersonal efter diagnos 

och vid den sista behandlingen var användbara. Dessa skapade en känsla av trygghet för 

föräldrarna, och gjorde att de kände sig säkra på avdelningen (Ringnér et al., 2011). Föräldrar 

vars barn dött i cancer beskriver att de ofta blivit så engagerad i sina sjuka barn att de 

försummat andra familjemedlemmar och i efterhand önskade föräldrarna att alla 

familjemedlemmar hade fått sorg rådgivning (Robert et al., 2012).  

 

Stödgrupper 

Syskons generella upplevelse av att ha deltagit i syskongrupper på sjukhusen var mycket 

positivt (Sloper, 2000; Björk et al., 2009). Syskon fick i en studie möjligheten att delta i en 

syskonstödgrupp och detta fick många positiva omdömen. Syskonen välkomnade 

möjligheten att uttrycka sina tankar i ord och att kunna prata om hur de kände. De äldre 

deltagarna var bättre på att uttrycka sina tankar och känslor i ord, vilket gjorde det lättare för 

de yngre deltagarna att sätta ord på sina känslor. Det var viktigt att få höra hur andra syskon 
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i gruppen hade upplevt diagnosen. Framför allt ansåg de att det var mycket viktigt att veta 

att man kan uppleva glädje och att man får vara glad även om man går igenom en svår tid. 

När de mötte de övriga syskonen i gruppen uppkom en känsla av tillhörighet. Efter varje 

session i gruppen blev det lättare för syskon att få en inblick i sina egna känslor och förstå sin 

roll med det sjuka barnet. Syskonen fick stöd och styrka från känslan av gemenskap och från 

förståelse för andra. Syskonen som deltog i denna studie önskade att de hade varit i en 

syskonstödgrupp tidigare för att prata om sina känslor (Nolbris, Abrahamsson, Hellström, 

Olofsson & Enskär, 2010).  

 

Socialt stöd 
Föräldrar ansåg att det var viktigt att hitta nya rutiner och återgå till ett normalt liv där de 

kände att de hade kontroll. Syskon tyckte att det var viktigt att känna sig nära vänner och 

lärare i skolan (Björk et al., 2005). De friska syskonens intressen hjälpte några syskon att 

hantera den jobbiga situationen i familjen. Dessa distraherade dem från bekymmer, hjälpte 

till att upprätthålla normalitet och bidrog till en bättre självkänsla hos syskonen. En fjärdedel 

av syskonen sa att de med hjälp av distraktioner hjälpte sig själva hantera oro (Sloper, 2000). 

För det friska syskonet var det viktigt att hitta platser dit de kunde fly. Att vara i skolan, vara 

tillsammans med en kompis och ägna sig åt fritidsaktiviteter var alla situationer som ibland 

kunde skapa en "tillflyktssort” för syskonet. Skolan var ofta en skyddad plats där det friska 

syskonet bara kunde finnas för en stund (Nolbris & Hellström, 2005). Även om vänner och 

klasskamrater var viktiga för syskonen, så förstod de inte alltid hur syskonen kände även om 

de förklarat situationen (Nolbris et al., 2010). Relationer som tillät de friska syskonen att tala 

om deras situation och gav tröst och stöd för deras känslor utan att ha fokus på sjukdomen, 

noterades viktigt av åtta av tio syskon. Sådana förhållanden kunde vara med föräldrar, 

andra släktingar, vänner eller lärare. Det var viktigt att det fanns en bra tillgång på sådana 

relationer för att syskonen skulle börja prata om sina känslor. Anhöriga som var nära 

syskonen var bra på att ge tröst och stöd, men om den anhöriga inte var nära till barnen eller 

inte var försiktig och förstående med deras känslor, skulle deras behov kanske inte 

identifieras (Sloper, 2000).  

 

Familjen var medveten om att barnet hade en potentiellt livshotande sjukdom, men känslor 

om att barnet skulle överleva var dominerande. Tanken att andra familjer hade en svårare tid 

upplevdes ibland som hjälpande för föräldrar för att skapa en positiv inriktning (Björk et al., 

2005). Hela familjen ansåg att det var viktigt att vara tillsammans och göra saker, till exempel 

kunna vara hemma och äta middag var betydelsefullt för att upprätthålla familjen. Enligt 
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många familjer var det viktigt att erbjudas stöd. När dagis, skola och arbetsgivare gjorde vad 

de kunde för att underlätta livet för familjerna, var det mycket uppskattat. Föräldrarna tog 

inte alltid upp erbjudanden om hjälp, men de kändes bra att veta att de kunde få det (Björk 

et al., 2009). De stödnätverk som nämnts av föräldrarna var främst utanför sjukhuset och gav 

tröst och hjälp under diagnosen och sjukhusvistelsen för deras barn. Många föräldrar 

uttryckte förvåning över hur mycket stöd de erbjudits av familj och vänner (Jackson et al., 

2009).  

 

5. Metoddiskussion 

Sökningarna gjordes i två databaser för att brädda sökningarna och för att minska att 

relevant information skulle gå förlorad (Polit & Beck, 2012, s.100). Vid sökningen av artiklar 

så var det svårt att hitta relevanta artiklar enskilt om syskonens upplevelse av stöd, de flesta 

relevanta artiklar handlade om föräldrarnas eller familjens upplevelse av stöd. För att få en 

bättre spridning på resultat användes en artikel som var 5 år äldre än vad 

inklusionskriterierna godkände. Artikeln handlade om syskons upplevelse av stöd och 

ansågs inte komma med nytt resultatet då upplevelserna var desamma hos syskonen i de 

andra artiklarna och i detta fall bara stärkte det nuvarande resultatet. Detta kan dock ses som 

en svaghet i studien då artikel är inom en annan tidsram än de andra inkluderade artiklarna.  

 

Artiklarna som inkluderades i resultatet var från Sverige, England, USA, Kanada och Nya 

Zeeland.  Eftersom att hälso- och sjukvården och omvårdnaden ser relativt olika ut i världen 

kan denna internationella blandning ses som en svaghet men det kan också ses som en 

styrka. Studiens syfte fokuserar på föräldrar och syskons upplevelse av stöd, utan att lägga 

tyngd på deras nationalitet, men alla i studien hade något gemensamt, de hade alla en 

familjemedlem ett barn med cancer. I detta fall kan upplevelsen av målgruppen ses som 

lärorik kunskap för all sjukvårdspersonal oavsett nationalitet, detta borde kunna ses som en 

viss internationell överförbarhet (Forsberg & Wengström, 2013, s.105-106). Enligt Polit & 

Beck (2012, s. 122-123) är det en styrka i litteraturöversikten att det förekommer artiklar 

skrivna av samma författare, detta pekar på att forskaren har erfarenhet inom området och 

att forskningen är relevant. 

 

Den större delen av artiklarna i studien var kvalitativa och kan förklaras genom att syftet i 

litteraturöversikten utgår från personers upplevelser, vilket oftast studeras kvalitativt 

(Lundman & Hällgren- Graneheim, 2012, s.188) 
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Begreppet ”Childcancer” har inte använts i sökningarna eftersom att det endast riktar in sig 

på barn från 0-15 år. Istället gjordes sökningar på begreppen var för sig ”Cancer or 

Neoplasms” och “Child or adolescent or children or teenager” eller så användes endast 

begreppet ”Cancer or Neoplasms” och barn 0-18 år användes som en limit. Detta för att 

bredda sökningen och för att inte gå miste om relevanta artiklar. 

 

Eftersom litteraturöversikten endast har en författare så har granskning och analys av 

artiklarna gjorts av bara en person, detta kan öka risken för individuell tolkning och ses som 

en svaghet (Polit & Beck, 2012, s. 592-593). Dock har detta försökt undvikts genom 

strukturerat arbete och återkoppling med handledare. Alla artiklar som inkluderades i 

litteraturöversikten var skrivna på engelska och översattes till svenska. Översättnigen vid 

bearbetningen av texterna har i vissa fall varit svåra och kan ha misstolkats. Såklart har detta 

försökt undvikts genom att läsa texterna upprepade gånger samt genom användning av 

lexikon och synonymtydning. 

 

6. Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa föräldrar och syskons upplevelse av stöd när ett 

barn i familjen drabbats av cancer. Det huvudsakliga resultat som framkommit var att 

familjer ansåg att det var viktigt att få bra information, ha en bra relation och 

kommunikation med sjukvårdspersonalen samt att erbjudas stöd både professionellt och 

socialt. Upplevde familjerna att de fick det stödet, kände de trygghet, om inte så blev 

familjerna ofta stressade och oroliga. 

 

I litteraturöversikten framkommer det att många familjer upplevde att sjukvårdspersonalens 

tillvägagångssätt var grundläggande för att kunna skapa tillit och en relation mellan familjer 

och sjukvårdspersonal. Även tid var en återkommande faktor som familjer nämnde, det var 

viktigt att sjukvårdspersonalen visade att de hade tid för familjerna annars upplevde familjer 

att de inte fick någon kontakt med sjukvårdspersonalen. Enligt Benzein et al. (2012, s.47-48) 

börjar det i hälso- och sjukvården bli allt vanligare att se betydelsen av en relation mellan 

sjukvårdspersonal och hela familjen. Det är ofta sjuksköterskan som skapar en sådan 

omvårdnadsrelation och det är då viktigt att sjuksköterskan ser patienten och dess familj 

som ett system. Påverkas någon familjemedlem på ett negativt sätt, så påverkar detta också 

patienten och resten av familjen. Därför står sjuksköterskan ofta inför ett flertal utmaningar, 
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bland annat att se till så att hela familjen inkluderas i vårdsystemet. Det bästa är om familjen 

blir en del i vårdsystemet och sjuksköterskan en del i familjesystemet. Sjuksköterskans 

förhållningssätt och kommunikations förmåga är mycket viktigt för att kunna skapa en bra 

omvårdnadsrelation med familjen. Forsey, Salmon, Eden & Young (2013)  beskriver i sin 

studie att sjuksköterskorna själva även ansåg att en del av deras roll som sjuksköterskor var 

att lära känna familjerna och skapa en bra relation med dem. Skapades en bra relation mellan 

sjuksköterska och familj, upplevde sjuksköterskorna att det var lättare att tillgodose 

familjens behov. För att skapa en sådan relation mellan familjen och sjuksköterskorna krävs 

enligt Benzein et al. (2009, s. 80) att familjen förstår den information som ges av 

sjuksköterskorna. När familjen förstår informationen upplever de sig väl bemötta samt 

accepterade, men om de inte förstått informationen kunde de känna sig utestängda och 

kränkta. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) står det att 

sjuksköterskan ska kunna arbeta med information och utbildning. Detta innebär bland annat 

att informera och utbilda anhöriga. Sjuksköterskan ska ha förmågan att kommunicera med 

närstående på ett empatiskt, respektfullt och mottagligt sätt. De ska via samtal ge stöd åt 

närstående genom att vägleda och inkludera närstående i vården. Ta hänsyn till tidpunkt, 

form och innehåll vid information till närstående samt försäkra sig om att närstående har 

förstått informationen de mottagit (Socialstyrelsen, 2005). Resultatet av litteraturöversikten 

visar på att information och utbildning till närstående inte alltid fungerade på de sätt som 

socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor beskriver. 

 

 I litteraturöversikten framkom att vissa familjer upplevde att det fanns en brist på 

information i lämpliga former, avsaknad av information vid viktiga tidpunkter, brist på 

delaktighet i vården och begränsad information i allmänhet. Det framkom även att många 

föräldrar hade svårt att ta till sig information de fick från sjukvårdspersonal och ansåg de att 

det var till stor betydelse att sjukvårdspersonal ständigt utvecklade sin kompetens genom 

fortsatt utbildning inom till exempel samtals kommunikation. Enligt Edwinson Månsson & 

Enskär (2008, s.352-353) är det viktigt att hela familjen får kontinuerlig information som är 

anpassat till dem. Vid informationssamtal har sjuksköterskan en stor roll, hon ska kunna 

stödja familjen genom att kunna förklara, tydliggöra och formulera informationen på ett sätt 

som gör det enkelt för alla i familjen att förstå informationen. Sjuksköterskan ska också 

kunna skriva ned stödord åt familjen under samtalet, detta för att familjen lättare ska kunna 

komma ihåg vad som sagts under informationssamtalet. Enligt Rautalinko (2013) kan samtal 

användas som ett arbetsverktyg och detta verktyg fungerar olika bara i olika situationer. 
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Ibland kan ett samtal flyta på bra och personerna i samtalet förstår varandra, men i vissa 

situationer kommer orden ut på fel sätt eller misstolkas av den man samtalar med. I princip 

alla påverkas av ett bra samtal och den som använder samtalet i sitt arbete gynnas av sina 

egna samtalsfärdigheter. I ett samtal ingår minst två personer och det är därför omöjligt att 

uppleva ett helt samtal i och med att ingen vet exakt vad den andra personen i samtalet 

känner, tänker eller upplever under samtalet. Därför är varje samtal unikt även om en person 

samtalar om samma sak fast med olika personer. Enligt Wright och Leahey (2009, s.248) sker 

alla mänskliga interaktioner via någon typ av samtal. Sjuksköterskor är dagligen engagerade 

i hälsostödjandesamtal med sina patienter och dess familj utan att själv kanske tänka på dem 

som sådana. Inga samtal som sjuksköterskan har med en patient, familjemedlem eller familj 

är ointressant. Att kommunicera och samtala om hur det är att leva i våra olika livsvärldar är 

ett starkt behov i mänskliga relationer, speciellt om ens livsvärld innefattar sjukdom. Benzein 

et al. (2012, s. 59-60) uttrycker att hälsostödjande familjesamtal vilar på ett systematiskt 

förhållningssätt och kan användas för samtal med familjer eller enskilda familjemedlemmar. 

Samtalen är inte begränsade till någon specifik sjukdom utan är till för att ge stöd åt familjer 

där någon drabbats av sjukdom, ohälsa eller för att förebygga ohälsa. Enligt Lepp (2009, s. 

157,163) kan ett livsvärldsperspektiv ha betydelse för både undervisning och lärande. 

Livsvärld kan förklaras som ”den värld som vi dagligen lever i, erfar, talar om och tar för 

given i alla våra aktiviteter”. Hur vi upplever omgivningen och miljön vi vistas i, kroppslig 

upplevelse, upplevelsen av dåtid och nutid och upplevelser av relationer. Det är 

betydelsefullt om sjuksköterskan vid samtal eller kommunikation med patient eller 

närstående försöker se till deras livsvärld, deras upplevelser för att på så sätt skapa en 

stämning som visar på att vi alla lär oss av varandra. Edwinson Månsson & Enskär (2008, s. 

35) förklarar att sjuksköterskorna idag använder sig av både familjerelaterad omvårdnad 

som riktar in sig på en eller flera individer med familjen som sammanhang och 

familjecentrerad omvårdnad som riktar in sig på både individen och familjen samtidigt. 

Detta skapar ett systemiskt synsätt då man ser familjen som helhet och lägger 

koncentrationen på familjens interaktioner. Benzein et al. (2012, s. 51) förklarar att när 

sjuksköterskan tillsammans med familjen utgör ett system är det betydande att 

sjuksköterskan ser familjen som en jämbördig partner. Gemensamt ska alla i systemet 

ansvara för beslut och interventioner för det som sker i omvårdnadsrelationen. Enligt Wright 

och Leahey (2009, s. 212) är det viktigt att sjuksköterskan i början av en sådan relation med 

familjen visar förståelse, kompetens och omvårdnad. Sjuksköterskan måste erkänna att 
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familjen också tar med sig styrkor och resurser in i relationen precis som sjuksköterskan 

själv. 

 

I litteraturöversikten framkom det att det var betydelsefullt för familjen att bli erbjuden 

professionellt stöd från vårdpersonal, men framför allt att bli erbjuden socialt stöd både 

praktiskt och emotionellt av familjemedlemmar, vänner och bekanta. Enligt Edwinson 

Månsson & Enskär (2008, s.29, 36, 310) så måste sjuksköterskan fånga upp hela familjen och 

inte endast det sjuka barnet för att kunna ge det rätta stödet. Det är av stor betydelse att 

sjukvårdspersonalen bryr sig om det friska syskonet och ger stöd åt hela familjen så att de 

kan hantera den nya situationen. Sjukvårdspersonalen kan genom att identifiera och möta 

syskonens behov även stödja föräldrarna. Det kan till exempel vara stödjande för både 

föräldrar och syskon om sjukvårdspersonalen informerar de friska syskonen om det sjuka 

barnets sjukdom och behandling. Att sjuksköterskan finns till hands för att lyssna och svara 

på frågor som föräldrar och syskon kan ha, är det absolut bästa stödet en sjuksköterska kan 

ge en familj. Gillispie, Grönkvist, Hedrenius, Polfeldt (2012, s.27-28) nämner att de flesta 

människor i kris upplever att det viktigaste stödet är socialt stöd från familj och vänner. 

Detta stöd kan göra så att den krisdrabbade lättare kan hantera sin situation och på så sätt 

stärka sin fysiska och psykiska hälsa. Ett sätt att stärka det sociala stödet är genom 

stödgrupper, den krisdrabbade får genom stödgrupper träffa människor i likande situationer 

och på så sätt känna sig som en del i ett system. En kris påverkar hela familjen därför är 

systemteorin en viktig del i stödgruppsarbetet för att förstå individen, individens samspel 

inom familjen och familjens sammanhang. 

 

I litteraturöversikten förstod föräldrarna att sjukvårdspersonalen ofta var stressade och 

överbelastade med arbete, och inte alltid hade tid för dem. Möjligtvis kan detta resultat 

tolkas som att sjukvårdspersonalen har en för stor arbetsbörd? Enligt Arbetsmiljöverket 

(2013) så är sjukvård- och hälsosektorn mest utsatt för sjukskrivningar på grund av tung 

arbetsbörda, stress och påfrestande patientrelationer. Forsey et al. (2013) beskriver att 

sjuksköterskorna som jobbade inom kommunen upplevde att de hade mer tid för att 

samtala, stödja och informera familjer än sjuksköterskorna som jobbade inom landstinget. 

Sjuksköterskorna som jobbade inom ladstiget önskade att de hade mer tid att ge till familjer, 

men beskriver att de inte hann med detta och det i sin tur skapade skuld känslor hos 

sjuksköterskorna. Enligt Silén, Tang, Wadensten, Ahlström (2008) har i Sverige förändringar 

i sjukvården under de 10 senaste åren lett till ökad efterfrågan av vård, nya fynd inom 
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medicin samt ökat krav från pålästa patienter. Detta har bidragit till en ökning av etiska 

dilemman och stress på arbetsplatsen som påverkar sjuksköterskorna negativt. Några källor 

som har identifierats som ångestframkallande för sjuksköterskor är arbetsbelastning och 

känslomässiga krav i omvårdnaden. Det har även visat sig finnas stress över ouppfyllda 

rollförväntningar som skapats på grund av bristande kontroll över arbetssituationen, brist på 

resurser, oro för kvaliteten på omvårdnaden och brist på samarbete mellan patienter, familjer 

och personal (Silén et al., 2008). Detta gör det svårt för sjukvårdspersonalen och 

sjuksköterskorna att kunna ge en ultimat omvårdnad och stöd för familjerna. Att familjer till 

viss del upplever dålig information och stöd kan bero på att det inte alltid finns tid och 

resurser, men också för att sjukvårdspersonalen inte har tillräckligt med kompetens.  

 

6.1 Slutsats 

Litteraturöversikten visar på att när en svår sjukdom drabbar ett barn i en familj påverkas 

alla familjemedlemmar och då behöver hela familjen hjälp och stöd. Information, delaktighet, 

god kommunikation med sjukvårdspersonalen och olika typer av stöd anpassat till familjen 

är betydande för hur familjen hanterar sin situation. Resultatet pekar på att många sjukhus 

brister i sitt stöd till familjer, möjligen behöver sjukhusen lägga större tyngd på att utbilda 

sjukvårdspersonal i samtalsfärdigheter och förhållningssätt. Bristen på stöd kan även bero på 

arbetsbelastning och för lite resurser men detta kan man inte veta helt säkert förrän det gjorts 

mer forskning inom detta område. Det behövs även mer forskning inom syskons upplevelser 

av stöd för att kunna få mer specifika resultat från deras sida. Det är nödvändigt för all 

sjukvårdspersonal, framförallt sjuksköterskans profession, att se familjer ur ett systemiskt 

synsätt. Det innebär att för att kunna bemöta och stötta familjer på bästa sätt, är det viktigt 

att sjukvårdspersonalen beaktar att alla medlemmar i en familj påverkas när någon i familjen 

drabbas av sjukdom, oavsett sjukdom och vem i familjen som drabbats. 
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Bilaga 1. Översikt av litteratursökningar gjorda.. 
 
 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 
relevanta 
träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Urval 
4 

2/9-15 Cinahl Neoplasms or 
cancer, Child 
or adolescent 
or children or 
teenager, 
Family 
support 

Sista 10 åren, 
English 
language, Peer 
Reviewed 
 

199 199 45 18 7 

14/9-15 PubMed Parents or 
Siblings or 
Family and 
neoplasms 
and 
Professional- 
family 
relations or 
Nurse's role 

Sista 10åren, 
English 
language, Child 
0-18 years, 
Innehåller 
abstrakt. 

36 36 23 13 5 

22/9 Pubmed Neoplasms 
and 
Professional- 
family 
relations or 
Nurses role 
and Family or 
Parents or 
Siblings and 
Support or 
Experience 

Sista 10åren, 
English 
language, Child 
0-18 years, 
Innehåller 
abstrakt. 

91 91 15 6 2 

 
*I urval 1 lästes artiklarnas titel, urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i urval 3 lästes hela 
artikeln och i urval 4 artiklar för relevans bedömning och granskning av vetenskaplig 
kvalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                          Bilaga 2. Översikt av inkluderade artiklar 

Författare, 

årtal, land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare och 

bortfall 

Metod, 

datainsamling, 

analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Mitchell et 
al. (2006). 
England 

Syftet med denna 
studie var att få en 
översikt om 
föräldrar och barns 
syn på det 
psykosociala stöd 
de får i olika 
skeden av en 
cancersjukdom. 

Kvantitativ, mixad 
design med 
kvalitativa inslag. 

560 fick en enkät, 
303st föräldrar (54 
%), 
112st barn 10-18år 
(88 %) deltog i 
enkäten. 
31st föräldrar, 
15 barn 10-18år 
deltog i 
intervjuerna. 
 

Enkät 
undersökning, 
Individuella samt 
grupp intervjuer. 

Uppfyllda behov 
identifierades som 
medicinsk 
information, stöd 
från sjuksköterskor 
och socialarbetare. 
Områden med 
ouppfyllda behov 
var 
åldersanpassade 
anläggningar, 
känslomässigt stöd 
och information i 
olika format. 

Medel 
kvalité  

DeCinque 
et al. 
(2006). 
Australien. 

Syftet med denna 
studie var att 
utforska föräldrars 
upplevelser och 
behov efter att fått 
stöd från sjukhuset 
efter att sitt barn 
dött i cancer. 
 
 

Kvalitativ, narrativ 
design. 

Nio föräldrar 
deltog, Sex 
mammor och tre 
pappor. 

Individuella 
intervjuer i 
hemmet. Öppna 
frågor. 

Föräldrar sökte 
behovet av mer 
stödjande kontakt 
från 
sjukhuspersonalen 
under den 
palliativa fasen och 
efter barnets död, 
tidig tillgång till 
information om hur 
man praktiskt och 
känslomässigt 

Hög 
kvalité 



 

 

 

förbereda sig för 
döden av deras 
barn, kontakt med 
andra sörjande 
föräldrar och 
formella sorg stöd 
för syskon. 

Nolbris & 
Hellström. 
(2005). 
Sverige. 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva behov och 
problem hos barn 
och unga vuxna när 
ett syskon dött av 
cancer. 
 
 

Kvalitativ design 
inspirerad av 
fenomenologi och 
livsvärld teori. 

12 syskon deltog i 
studien. 

Individuella 
intervjuer som 
varade i 1 till 2 
timmar. Fem 
öppna frågor 
användes i 
intervjuerna för att 
följa syftet, dessa 
frågor efterföljdes 
sedan av 
uppföljningsfrågor. 

Syskonen uttryckte 
missnöje 
information de fått 
kände sig inte 
involverade i 
döende processen. 
Syskonen uppgav 
att deras missnöje 
skulle ha minskat 
om läkare och 
sjuksköterskor hade 
lämnat kontinuerlig 
information och 
stöd. Ensamhet, 
ångest, ilska och 
svartsjuka var 
vanliga känslor som 
de uttrycks. 

Hög 
kvalité 

Aburn & 
Gott. 
(2014). Nya 
Zeeland. 

Syftet med denna 
studie var att 
besvara följande 
forskningsfråga: 
Vad är föräldrars 
uppfattningar och 
erfarenheter av att 
ta hand om 
nydiagnostiserade 
barn med akut 
lymfatisk leukemi 
när det gäller 
utbildning som ges 
före den första 
utskrivningen från 

Kvalitativ design. 25 föräldrar 
tackade ja till att 
vara med i studien 
och 12 föräldrar 
deltog i studien. 

Semistrukturerade 
intervjuer, ansikte 
mot ansikte samt 
per telefon 

Vikten av att 
erkänna den 
känslomässiga 
anspänning 
föräldrar upplever 
efter att sitt barn 
fått en cancer 
diagnos och den 
resulterande 
inverkan på hur 
utbildning förstås. 
Vårdpersonal och 
sjuksköterskor i 
synnerhet har en 
viktig roll att spela 

Medel 
kvalité 



 

 

 

sjukhus? i utbildningen av 
patienter och deras 
familjer 

Nolbris et 
al. (2010). 
Sverige. 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva syskonens 
upplevelser av sitt 
engagemang i en 
terapeutisk 
stödgrupp när 
familjen har eller 
har haft ett barn 
med cancer. 

Deskriptiv, kvalitativ 
design. 

13 syskon deltog i 
studien efter att två 
syskon hoppat av. 

Individuella 
intervjuer som 
varade i 15-30 min. 
14 öppna frågor 
användes under 
intervjuerna, dessa 
frågor efterföljdes 
sedan av 
uppföljningsfrågor. 

Syskonen kände en 
känsla av 
tillhörighet och 
välbefinnande av 
att vara i en 
stödgrupp. De 
kunde utbyta 
erfarenheter och 
hjälpa varandra 
med råd och 
uppmuntran. Alla 
hämtade kraft från 
varandra. En 
terapeutisk 
stödgrupp för 
syskon till barn 
med cancer är 
fördelaktigt. 

Hög 
kvalité 

Björk et al. 
(2009). 
Sverige. 

Syftet i denna 
studie var att 
belysa familjernas 
levda erfarenheter 
under barnets 
cancerbehandling. 

Kvalitativ, induktiv 
och longitudinell 
design. 

Nio mammor, Nio 
pappor, fyra 
patienter, fyra 
syskon deltog i 
studien efter att två 
mammor tacka nej 
och 4 barn dött och 
deras familjer ej 
ville medverka i 
studien längre. 

Individuella 
intervjuer vid tre 
olika perioder för 
barn över 6 års 
ålder samt 
föräldrar. 
Intervjuerna 
varade ca.1 timme 
med föräldrarna 
och ca.20 min med 
barnen. Barn under 
6 års ålder fick 
istället vara med i 
en 
observationsstudie. 
Introducerade 
teman på 
intervjuerna samt 
uppföljande frågor. 

Resultatet visar att 
tiden under ett 
barns 
cancerbehandling 
är en krävande 
period och att hela 
familjen är i behov 
av stöd för att 
underlätta deras 
bördor. 

Hög 
kvalité 



 

 

 

Jackson et 
al. 
(2009). 
Australien. 

Syftet med denna 
studie var att 
adressera tidigare 
forskning genom 
att fokusera på 
barn med 
hjärntumörer samt 
deras föräldrar. 
Genom att 
undersöka 
relationen 
påverkan, socialt 
stöd och hantering i 
familjer med ett 
barn med 
hjärntumör. 
De ville ta reda på 
hur en familjs 
stödsystem 
påverkar copingen 
och anpassningen 
över tid. 

Kvalitativ/kvantitativ 
mixad design. 
Prospektiv 
inomgruppsdesign 
med upprepade 
mätningar över tiden. 

88 stycken 
föräldrar deltog i 
studien i början 
och 83 stycken 
föräldrar avklarade 
studien helt. 

Individuella 
interjuver i telefon 
eller ansikte mot 
ansikte vid 4 
tillfällen. 
Frågeformulär som 
tog ca.45 min till 
1,5 timmar att fylla 
i. Sedan använde 
de sig av tre 
mätinstrument två 
för att mäta stöd, 
NSSQ och SSG, ett 
för att mäta 
coping, CHIP. 

Olika typer av stöd 
behövs i olika 
skeden i 
sjukdomen. Studien 
identifierade också 
användningen av 
olika 
copingstrategier 
från familjer, riktad 
till underhåll och 
förstärknings av 
befintliga stöd och 
säkerställande av 
nya stöd. 

Medel 
kvalité 

Ringnér et 
al. (2011). 
Sverige. 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva föräldrars 
upplevelser av att 
erhålla och 
använda 
information för att 
bilda en kunskap 
om deras barns 
cancer. 

Kvalitativ mixad 
design som använder 
sig av en 
innehållsanalys för att 
få fram narrativ fakta. 

32 stycken 
föräldrar blev 
förfrågade att vara 
med i studien och 
14 föräldrar deltog 
i studien. 

Fokusgrupps 
intervjuer samt 
individuella 
intervjuer. 
Intervjuerna 
varade från 50 min 
till 81 min. 

Två teman 
konstruerades i 
resultatet, känslan 
att kännas vid som 
en person av 
betydelse och 
känslan att kännas 
vid om en 
ovälkommen gäst. 
När föräldrarna var 
väl informerade, 
kände de sig säkra 
och trygga trots 
osäkerheten.  
Föräldrar kände sig 
övergivna vid 
viktiga milstolpar 
när deras 

Hög 
kvlité 



 

 

 

informationsbehov 
inte var uppfyllda.  

Sloper, P. 
(2000). 
England. 

Syftet med denna 
studie var att 
utforska syskon 
reaktioner vid två 
tidpunkter: 6 och 
18 månader efter 
diagnos av 
barncancer. 

Kvalitativ design, 
data analys. 

133 familjer blev 
förfrågade att delta 
i studien 98 (74 %) 
tackade ja. 94 
syskon 
intervjuades vid 
första tillfället och 
64 vid andra 
tillfället. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor. 

Stödjande relationer 
rapporterades vara 
viktiga resurser, 
vilket gav 
möjligheter för 
syskon att uttrycka 
sina egna känslor 
och behov. 
Information om 
sjukdomen och 
behandlingen 
hjälpte dem att 
förstå varför 
familjelivet stördes. 
Positiva effekter var 
också uppenbara: 
vinster i mognad, 
förståelse och 
medkänsla, och 
närmare 
familjeförhållanden. 

Hög 
kvalité 

Lowe et al. 
(2008). 
England. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka familjers 
synpunkter på den 
service de får i 
pediatrisk 
Hematologi / 
Oncology Day Care 
Unit. 

Kvalitativ design. 49 föräldrar blev 
förfrågade att delta 
i studien och 16 (33 
%) tackade ja.  

Fokusgrupps 
intervjuer som 
varade i ca.60 min. 

De flesta familjer 
var nöjda med den 
vård de fått. Sex 
teman beskrivs som 
fångar deras 
sammanlagda 
tankar om deras 
samlade erfarenhet; 
navigera labyrinten, 
kommunikation, 
kontinuitet i 
vården, miljö, 
väntan och 
organisation av 
vården. 

Hög 
kvalité 

Robert et 
al. (2012). 

Syftet med denna 
studie var att 

Kvalitativ design. 14 föräldrar deltog 
i studien (36 %). 

Utforskande 
fokusgrupps 

Fyra huvudteman 
bestod resultatet av 

Medel 
kvalité 



 

 

 

USA. beskriva föräldrars 
uppfattningar om 
vård av deras barn, 
deras förväntningar 
på palliativvård, 
samt att få fram 
föräldrars 
rekommendationer 
om hur man bäst 
kan förbättra den 
palliativa vården 
för barn med 
cancer och deras 
föräldrar. 

intervju. vårdens standard, 
känslomässig 
omsorg, 
kommunikation 
och socialt stöd. 
Sörjande föräldrar 
diskuterade 
utmaningarna i 
samband med 
institutionella 
processer och 
mänskliga aspekter 
av vård i väntan på 
och efter deras 
barns död. 

Young et 
al. (2013). 
England. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
pediatriska 
onkologers roll i 
den känslomässiga 
vården av 
föräldrar, i syfte att 
informera 
kommunikations 
vägledning och 
utbildning. 

Kvalitativ design. 67 föräldrar blev 
förfrågade att delta 
i studien och 34 
tackade ja. 

Semistrukturerade 
intervjuer som 
varade i median 90 
min. 

 Hög 
kvalité 

Mazor et 
al. (2013). 
USA 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
patienters och 
familjemedlemmars 
syn på 
kommunikation 
under 
cancervården. 

Kvalitativ design, 
grundad teori. 

120 patienter och 
17 
familjemedlemmar. 

Semistrukturerade 
intervjuer som 
varade ca.1 timme. 

Effektivt 
informationsutbyte 
och en positiv 
relation med 
läkaren var av 
grundläggande 
betydelse för 
patienter och 
anhöriga. 

Medel 
kvalité 

Watt et al. 
(2011). 
Kanada. 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva kinesiska 
och sydasiatiska 

Kvalitativ design, 
konstruktivistisk 
grundad teori. 
 

94 föräldrar blev 
förfrågade att delta 
i studien och 66 
tackade ja. 

Intervjuer som 
varade från 28 min 
till 148 min. 
Frågorna som 

Föräldrarna var 
mycket nöjda med 
den vård och 
service de fått, 

Hög 
kvalité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

invandrar 
föräldrars 
upplevelser av 
familjefokuserad 
omvårdnad i 
barnonkologi i 
Kanada. 

ställdes under 
intervjuerna var 
designade för att 
uppmuntra 
föräldrar att 
diskutera sina 
känslor och 
erfarenheter på 
djupet. 

utifrån den 
familjefokuserade 
vården. Men det 
fanns några 
problemområden 
som identifierats, 
föräldrarna kände 
sig inte delaktig i 
det medicinska 
teamet, ojämn 
kvalité på vården 
och samordning i 
det medicinska 
teamet. 

Björk et al. 
(2005). 
Sverige. 

Syftet med denna 
studie var att 
belysa familjens 
upplevelse när ett 
barn i familjen 
diagnostiserades 
med cancer. 

Kvalitativ design, 
deskriptiv, induktiv 
med en hermeneutisk 
fenomenologisk 
ansats.  

27 familjer blev 
förfrågade att delta 
i studien och 17 
tackade ja. 

Varje 
familjemedlem 
intervjuades 
individuellt. 
Intervjuerna för 
föräldrarna tog 
mellan 30-160 min 
och för barnen 
mellan 10-45 min. 
De använde sig av 
öppna frågor i 
intervjun. 

Familjernas 
upplevelser 
beskrevs i två 
viktigt tema som 
omfattar "en bruten 
liv världen" och  
"strävar efter att 
överleva." 
Familjernas trygga 
vardag försvann 
och ersattes av 
rädsla, kaos och 
ensamhet. 
Familjemedlemmar 
strävade efter att 
känna hopp och ha 
en positiv 
inriktning, att få 
kontroll och att 
känna sig nära 
andra människor. 

Hög 
kvalité 



 

 

 

 

                     Bilaga 3. Översikt av artiklar som höll låg kvalité 

Författare, 

årtal, land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare och 

bortfall 

Metod, 

datainsamling, 

analys 

Huvudresultat Kvalité 

Jackson et 
al. (2007). 
Australien. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
copingstrategier, 
anpassning och 
förändringar i 
familjer med ett 
barn med en 
hjärntumör. 

Kvalitativ, 
innehållsanalys, 
prospektiv 
inomgruppsdesign 
med upprepade 
mätningar över 
tiden.  

53 föräldrar 
deltog i studien. 

Individuella 
interjuver i telefon 
eller ansikte mot 
ansikte vid 4 
tillfällen. 
Frågeformulär som 
tog ca.45 min till 
1,5 timmar att fylla 
i. 

Föräldrarna 
behövde mycket 
stöd och hjälp vid 
diagnosticeringen 
för att hantera 
snabba beslut, 
chock, och 
överlämnande av 
vård. De 
identifierade även 
höga nivåer av 
informations behov. 
Flera föräldrar 
uttryckt sitt 
missnöje med 
sjukhuset och i 
synnerhet deras 
interaktioner med 
sjukvårdspersonalen 
6 månader efter 
avslutad diagnos 
period. 

Låg 
kvalité 

Barrera et 
al. (2013). 
Kanada 
 

Syfte med denna 
studie var att 
analysera 
föräldrars 
uppfattningar om 
vad hopp betyder 
för dem, samt 

Kvalitativ design, 
grundad teori. 

44 föräldrar 
kontaktades och 
35 deltog i 
studien. 26 barn, 
26 mammor och 9 
pappar.  
 

Semistrukturerade 
intervjuer, samt 
två frågeformulär. 
Frågorna på 
intervjuerna utgick 
från syftet. 
Intervjuerna 

Föräldrars hopp var 
relaterat till hur det 
sjuka barnets 
framtid såg ut. Om 
föräldrarna 
fokuserade på 
positiva resultat och 

Låg 
kvalité 
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handledare och 
hinder för att 
behålla hoppet 3 
månader efter 
barnets 
cancerdiagnos 
intervju 
bedömning. 

varade i 30-60 min. erfarenheter, 
andlighet och socialt 
stöd så underlättade 
det och gjorde 
föräldrarna mer 
hoppfulla. 
Medvetenhet om 
negativa resultat, 
överbelastning av 
information, fysisk 
och känslomässig 
trötthet, rädsla och 
osäkerhet utmanade 
föräldrarnas hopp. 


