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Abstrakt 

Bakgrund: Inom sjukvården finns det många patienter som har en cancerdiagnos, många av 

dessa patienter har närstående runt om sig, vilket ofta är barn. Barn som närstående har 

rättigheter genom lagstiftning och riktlinjer att erhålla ett professionellt bemötande samt att få 

tillräcklig, korrekt och lämplig information. Vilket innebär att sjukvården har inom 

omvårdnad en skyldighet att se barnets behov av information, stöd och råd när en förälder 

har cancer. Syfte: Syftet var att beskriva barns erfarenheter av sjukvården när en förälder har 

en cancerdiagnos. Metod: Litteraturöversikt med 16 vetenskapliga artiklar. Resultat: 

Erfarenheter kring kommunikation, delaktighet, information och stöd belyses. Att få vara 

delaktig i vården anser många barn är viktigt när en förälder är sjuk. Barnen beskriver när 

information är lämplig, vilken sorts information de önskade samt vilka missförstånd som ofta 

kan uppstå. Samt vilken betydelse sjukvårdens stöd har för barnen. Diskussion: Varje barn är 

en unik individ därför framkommer det både likheter och skillnader i resultatet. Detta gör 

resultatet extra intressant då det belyser vikten av att se varje enskilt barn i den rådande 

situationen som unikt samt att sjuksköterskan bör känna sig säker i sin yrkesroll för att ha 

förmåga att anpassa sig. Slutsats: Litteraturöversikten bidrar till att öka kunskapsområdet för 

sjuksköterskor om vilka erfarenheter barn har av sjukvården när en förälder har en 

cancerdiagnos. 
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Introduktion 
Litteraturöversikten handlar om barns erfarenheter av sjukvården när en förälder har en 

cancerdiagnos. Hur barnen upplever situationen och hur de mår i samband med att en 

förälder blir sjuk borde vara av intresse för sjukvården, då det ligger ett ansvar hos 

sjuksköterskan att involvera barnen på samma sätt som resterande familjemedlemmar. Att 

synliggöra barns behov som närstående är speciellt viktigt för att de trots denna svåra 

situation ska känna sig trygga och omhändertagna. 

Bakgrund 
Förändringar hos en familjemedlem påverkar alla individer inom familjen (Gavaghan & 

Carroll, 2002). I dagsläget är det fler barn som är närstående inom vården som 

uppmärksammats än år 2010. Trots att det i dagsläget är fler barn som uppmärksammats så 

finns det fortfarande barn som är närstående som behöver mer råd, stöd och information 

(Socialstyrelsen 2015b). FN:s barnkonvention (Unicef, 2009) arbetar för barns rättigheter i 

samhället och lägger stor vikt på fyra vägledande och grundläggande principer: Alla barn är 

lika i värde och rättigheter, vid beslut som rör barn ska alltid barnets bästa beaktas, alla barn 

har rätt till utveckling och liv samt att alla barn har rätt att få sin åsikt hörd vilket alltid ska 

respekteras. Barns rättigheter ska omfatta alla samhällen, oavsett kultur eller religion. Lagar 

som lyfter barn som närstående inom vården är Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 2g 

§ samt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 5 §. Dessa beskriver att sjukvården särskilt ska 

beakta barns behov av information, stöd och råd om någon i barnets familj har en psykisk 

störning, psykiskt funktionshinder, en allvarlig skada, fysisk sjukdom eller om barnets 

närstående skulle dö.  

 

Begreppet cancer används i litteraturöversikten och är inte endast en sjukdom utan 

innefattar cirka 200 olika cancersjukdomar. I Sverige är det vanligaste cancersjukdomarna att 

drabbas av prostatacancer, tjock- och ändtarmscancer samt bröstcancer (Einhorn, 2013; 

Socialstyrelsen 2015a). År 2014 nydiagnostiserades cirka 50 000 personer med cancer i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2015a). Cancer är en sjukdom som minst var tredje person drabbas 

av under sin livstid, dessa personer har i sin tur närstående runt om sig varav några är barn 

(Socialstyrelsen, 2013b). I en finsk kohortstudie av Niemela et.al (2012) följdes cirka 60 000 



 

barn från att de föddes år 1987 till år 2008, syftet med studien var bland annat att se hur 

många av dem som under sin barndom drabbats av att en förälder fått en cancerdiagnos. Det 

visade sig att 6,6 % av dessa barn någon gång under uppväxten haft en förälder som fått en 

cancerdiagnos.  

 

I en översiktsstudie från USA bedömdes 52 studier om hur barn påverkas av att ha en 

förälder med en cancerdiagnos. Det visade sig att flera studier rapporterat att barn i denna 

situation påverkats känslomässigt, med ängslan, depression samt beteendemässigt med 

påverkan på den kognitiva och fysiska funktionen (Graaf, Hoekstra, Hoekstra-Webber, 

Huzinga & Visser, 2004). Fearnley (2010) menar att barn som har en förälder som riskerar att 

dö i en svår sjukdom är i stort behov av stöd av vården, något som inte alltid tillgodoses.   

 

En cancerdiagnos kan orsaka en krissituation inom familjen. Vid en krissituation påverkas 

hela familjen, det är framförallt de yngre barnen som drabbas därför att de är extra sårbara 

som närstående, eftersom de är beroende av vuxna. Barn i yngre åldrar har svårare att förstå 

orsaker och vad som händer med sin närstående (Elmberger, Bolund & Lutzen, 2005; 

Socialstyrelsen 2013a). Det är föräldrarna som bär det huvudsakliga ansvaret att informera 

barnet om sin sjukdom. Trots detta så påtalar flertal föräldrar en önskan om stöd från 

sjukvården, då de upplever sig sakna kunskap och färdigheter att samtala med barn om 

sjukdomen (Macmillan, McCaughan & Semple, 2013; Semple & McCance, 2010). 

 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor påtalas det att 

sjuksköterskan i omvårdnaden ska se till att patienten och närstående ska få tillräcklig, 

korrekt och lämplig information. Informationen i omvårdnaden ska vara anpassad till den 

enskildes rättigheter, värderingar och kultur. Detta för att patienten och närstående ska 

kunna medverka vid vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening 2012, s. 4). 

 

Sjuksköterskan har till uppgift att möta, vårda och stödja patienter och närstående med syfte 

att främja hälsa och förhindra ohälsa (Flensner, 2010, s.85; Willman, 2009, s. 41). En 

sjuksköterska ska kunna ge stöd på ett professionellt sätt, både till patienter och till 

närstående. Stöd kan definieras som bland annat utbildning, hjälpmedel, ekonomiskt bistånd 



 

och information (Stoltz, 2006). När en förälder är svårt sjuk är det vanligt förekommande att 

sjuksköterskan får hjälpa föräldrarna med hur de ska stödja barnet (Christ & Christ, 2006). 

Det framkommer däremot att sjuksköterskor upplever vissa svårigheter med att möta 

närstående i sorg (Main, 2002). 

 

Sjuksköterskan kan möta barn som anhöriga på många instanser och bör därför ha förmågan 

att anpassa sig till den rådande situationen. För att känna sig säker i sin yrkesroll är det 

därför betydelsefullt att en sjuksköterska har kunskap om hur barn upplever situationen när 

en förälder är sjuk. Kunskap behövs även om hur dessa barn kan stödjas samt vilket stöd 

föräldrarna behöver och vill ha med att informera om sjukdomen till barnen. För att få denna 

kunskap är det därför av intresse att se barnets perspektiv av upplevelsen från sjukhuset för 

att ge dem det bästa tänkbara stödet (Buchwald, Delmar & Schantz-Laursen, 2011; Su & 

Ryan-Wenger, 2007). 

Centrala begrepp  

Barn 

Som barn definieras varje människa upp till arton år (Unicef, 2009; SFS 2001:453, 2 §). 

 

Närstående 

Barnens position i föreliggande arbete har valts att beskrivas som närstående. Definition av 

närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till (Leske, 2003; 

Socialstyrelsen, 2004). Närstående är när en person lever nära en person med vård och 

omsorgsbehov, det kan vara en vän, en granne, direkt släktskap eller en person från en 

utvidgad familj. En närstående är den individ patienten pekar ut som sin närstående och 

som även själv betraktar sig som närstående (Carlsson & Wennman-Larsens, 2009, s. 214-215; 

Dahlberg & Segesten 2010, s. 118-121; Socialstyrelsen 2004). 

 

Förälder 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), § 26, definierar begreppet förälder som biologisk 

förälder, adoptivförälder, fosterförälder samt styvförälder. 

 

 



 

Familj 

En familj är en grupp människor som engageras i varandras liv där med känsla av 

samhörighet bidrar till ett emotionellt band (Wright, Watson & Bell 2002 s. 72-73). 

I familjen förhåller sig individerna till varandra och relationerna beskrivs som långvariga 

och engagerade (Tomm, 1994, refererad i Wright, Watson & Bell 2002 s. 72-73). En familj 

består av dem som säger sig tillhöra den (Wright & Leahey, 1994, refererad i Wright, Watson 

& Bell 2002 s. 72-73). 

 

Erfarenhet 

Att ha upplevt något, en händelse, som gör någon erfaren (Erfarenhet, 

Nationalencyklopedin). ”Erfarenhet står här såväl för den process varigenom denna kunskap 

eller färdighet förvärvas som för resultatet av denna process.…” (Haglund, 

Nationalencyklopedin). 

 

Sjukvården 

När begreppet sjukvård presenteras i arbetet innefattar det alla som arbetar i privat eller 

offentlig hälso- och sjukvård och som medverkar i vård av patienter (Socialstyrelsen, 2006). 

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) 2 § menar på att ‘’Målet för hälso- och sjukvården är 

en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen’’. 

När sjuksköteran benämns i arbetet innefattar det sjuksköterskan som profession, inte 

sjuksköterskan som enstaka individ.  

 

Teoretisk referensram  

Teorins syfte är att skapa en djupare förståelse och insikt av det valda problemområdet så att 

en struktur kan bildas. Teorin medverkar även till att andra synvinklar på problemområdet 

skapas så nya perspektiv av problemområdet kan bildas (Dahlborg-Lyckhage, 2012, s. 151-

152). Vidare kan teorin enligt Polit och Beck (2012, s. 130-131) bidra till en bättre förståelse på 

vad fenomenet är samt varför det uppstår. Teorin som valdes ut som teoretisk referensram är 

familjefokuserad omvårdnad [FFO] (Institute for Patient and Family-Centered Care [IPFCC], 

2010).  

  



 

Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnad inom sjukvården ska uppfyllas. För att den bästa 

möjliga omvårdnad ska ges är målet att all omvårdnad ska vara evidensbaserad. Genom att 

förena vetenskaplig kunskap, beprövad erfarenhet och kunskap om patientens individuella 

behov kan evidensbaserad omvårdnad uppfyllas. Vidare är målet för omvårdnad att se varje 

person som enskild individ som har unika behov. Så långt som möjligt ska vården för denna 

individ ske oberoende och autonomt för att uppfylla upplevd hälsa. En balans i 

omvårdnadsrelationen mellan patient och närstående är önskvärt för att alla parter ska 

uppleva delaktighet, trygghet och respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Eftersom 

familjen är betydelsefull komponent i omvårdnaden har familjefokuserad omvårdnad valts 

som teoretisk referensram till litteraturöversikten. Det som bygger grunden för FFO är ett 

systematiskt förhållningssätt där fokus ligger på relationer, sammanhang, mönster, 

interaktioner och funktioner (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012, s. 29). Ett sådant 

förhållningssätt betyder därför att alla mänskliga relationer kan ses som en helhet där alla 

olika komponenter i systemet påverkar varandra. Detta har som innebörd att hela familjen 

påverkas när någon till exempel drabbas av sjukdom. En persons beteende påverkar och 

påverkas av andra personer inom familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012, s. 29-32).  

 

Kärnkomponenterna inom FFO bygger på respekt och värdighet, medverkande, delning av 

information och samverkan. Den första kärnkomponenten respekt och värdighet betyder att 

professioner inom sjukvården ska lyssna och respektera patientens och familjens upplevelser 

och val. Vidare är även patientens och familjens kunskap, värderingar, kulturella bakgrund 

är viktig att ta hänsyn till. Den andra kärnkomponenten deltagande innebär att familjen ska 

uppmuntras till att stödja och delta i vården för patienten. Den tredje kärnkomponenten 

delning av information innebär att professioner inom sjukvården ska kommunicera och dela 

information till familjen och patient på den nivå som de befinner sig i. Den fjärde 

kärnkomponenten samverkan innebär att det ska ske ett samarbete mellan sjukvårdspersonal, 

patient och familj gällande beslut och behandling (Institute for Patient and Family-Centered 

Care [IPFCC], 2010).  

 

 



 

Problemformulering 

En patient står sällan ensam, hela familjen påverkas när en person drabbas av cancer. När en 

familj skakas om av tuffa besked och omställningar i vardagen är det lätt att barnen i 

familjen hamnar i skymundan. Barnen har en extra sårbarhet och maktlöshet vilket gör att 

sjukvården har ett särskilt ansvar för att identifiera, stödja samt involvera barnen i vården. 

Det har däremot visats att osäkerhet och okunskap hos sjuksköterskor har bidragit till att 

barn inte blir involverade på samma villkor som andra närstående. För att främja barnens 

delaktighet behövs därför en fördjupad kunskap om hur barnen själva upplever den 

information och stöd som ges. Genom att studera barnens erfarenheter kan sjuksköterskans 

beredskap och förhållningssätt i omvårdnaden utvecklas och medverka till att barnens 

individuella behov kan tillgodoses bättre. 

Syfte 
Syftet var att beskriva barns erfarenheter av sjukvården när en förälder har en 

cancerdiagnos. 

 

Metod 

Design 

Designen som valts ut för arbetet är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt är en kritisk 

sammanställning av befintlig forskning med kunskapsöversikt om ett ämne av intresse, ofta 

med ett forskningsproblem i sitt sammanhang (Polit & Beck, 2012, s. 732). Målet med en 

litteraturöversikt är därför att skapa en överblick samt fördjupa och kartlägga den aktuella 

forskningen som är av intresse (Friberg, 2012 s. 133-135).  

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier: För att litterturöversikten skulle vara relevant till dagens omvårdnad 

valdes artiklar publicerade mellan år 2000-2015. För att inte missförstånd vid översättning 

skulle inträffa valdes därför artiklar skrivna på engelska och svenska. De inkluderade 

artiklarna var ur barnets perspektiv då en förälder fått en cancerdiagnos. Barnen som 

inkluderas i litteraturöversikten var mellan 0-18 år gamla, de etiska aspekterna studerades 

därför noggrant.  



 

Exklusionskriterier: Artiklar exkluderades om erfarenheterna var beskriva av föräldrar eller 

sjukvårdspersonal.  

 

Litteratursökning 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka barns erfarenheter. För att finna artiklar 

som beskriver barns erfarenheter söktes därför i första hand kvalitativa artiklar. Kvantitativa 

artiklar lästes också för att säkerhetsställa att inget viktigt material utelämnats. Databaserna 

CHINAL, PubMed och PsycINFO användes för att söka efter dessa vetenskapliga artiklar. 

CINAHL och PubMed är två databaser som inriktar sig på medicin och omvårdnad (Polit & 

Beck, 2012, s. 100-102). Artiklarna söktes utan fulltext för att undvika att relevanta artiklar 

filtrerades bort. Primära sökord som användes med fritextord var bland annat child, 

information och cancer, som genom olika kombinationer med andra ord resulterade i olika 

träffar (Bilaga 1). 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Urvalet gjordes i fyra steg inspirerad av Friberg (2012 s.137-139) (Bilaga 1). Inledningsvis 

valdes artiklar ut efter att ha fångat uppmärksamhet med sin titel. Därefter lästes abstrakt i 

artikeln för att antingen inkluderas eller exkluderas utifrån litteraturöversiktens 

inklusionskriterier. Sedan lästes artiklarnas resultat för att se om det var intressanta för 

syftet. Till sist valdes artiklar ut som granskades mer kritiskt och bedömdes sedan om de var 

relevanta att ha med eller inte.  

 

Krav på vetenskaplig kvalitet uppfylldes genom att artikeln var rankad som grad I - II enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsformulär för kvalitativa artiklar (en fråga är 

reviderad från ‘’patienter med lungcancerdiagnos’’ till ‘’barn till en förälder med en 

cancerdiagnos’’, eftersom den frågan inte var relevant för syftet) (Bilaga 2).  

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, s. 187-201) 

och Friberg (2012, s. 140-142) användes för att samla in data. Det första steget var att läsa 

igenom resultatet på artiklar som bedömts relevanta för syftet. Varje artikel blev numrerad, 



 

för att göra det enklare att föra in referensen efteråt. Steg två i analysprocessen bestod av att 

samla in rådata och finna meningsbärande enheter i varje artikel. För att få fram 

meningsbärande enheterna användes färgpennor för att stryka över de meningar i resultatet 

som var relevant för syftet vilket blev resultatets huvudfynd. I steg tre översattes alla 

understrykningar, huvudfynd, till svenska och efter varje mening skrevs artikelns nummer 

ut. Steg fyra bestod av att varje mening som skrivits ned på papper, klipptes ut till en enskild 

lapp. Alla lappar med huvudfynden lades i en hög, vilket gav en bra överblick av materialet. 

Steg fem innebar att alla lappar lästes högt samtidigt som den jämfördes med syftet igen och 

sorterades i högar tillsammans med lappar som ansågs ha samma kontext. Varje hög blev 

tilldelad en preliminär kategori. Steg sex bestod av att varje hög med lappar skrevs in på 

dator under sina tilldelade kategorier. Steg sju innebar att innehållet kondenserades, vilket 

enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, s. 190) innebär att texten förkortas utan att 

centrala delar försvinner. Steg åtta innebar att meningsenheterna abstraherades varvid koder 

skapades, en kod är beskrivningen på en meningsenhet som kort beskriver dess innehåll. Till 

sist syntetiserades koderna till ett nytt resultat som i sin tur presenteras i nya 

underkategorier och huvudkategorier (Bilaga 3). En tabell skapades för att kondensera 

huvudfynden och skapa koder för att sedan skapa underkategorier och huvudkategorier 

(Bilaga 4).  

Etiska övervägande, etiska ställningstagande 

Artiklar som valdes var granskade och godkända av en etisk kommitté eller hade en tydlig 

beskrivning av de etiska övervägandena. Polit och Beck (2012 s. 164) beskriver hur utsatta 

grupper ska behandlas vid deltagande i studier. I dessa utsatta grupper räknas bland annat 

barn in. Vad som är av betydelse när barn deltar i studier är bland annat att barn inte har 

behörighet att ge sitt informerande samtycke. Ett informerat samtycke från barnets föräldrar 

eller målsman måste därför erhållas. Om barnet är tillräckligt moget (ca.12 år) för att förstå 

grundläggande information om informerat samtycke, är rådet att skaffa ett skriftligt 

samtycke även från barnet. Ett samtycke innebär att barnet själv godkänner att vara med i 

studien, men är även ett bevis på respekt för barnets rätt till självbestämmande. 

 



 

Nürnbergskoden och Helsingforsdeklarationen är två etiska koder att följa när studier görs. 

Dessa innehåller riktlinjer som: Värdera risk före skada, frivillighet och informerat samtycke, 

rätten att dra sig ur när som helst utan att ge anledning, inte äventyra deltagarnas hälsa, 

skydda deltagarnas integritet samt självbestämmande och konfidentialitet (Polit & Beck, 

2012, s. 151).  

 

Resultat 

Litteraturöversikten har baserats på resultat från 16 vetenskapliga artiklar. Varav 15 artiklar 

var av kvalitativ design och 1 av mixed design.  

Studierna är genomförda i Irland, England, USA, Kanada, Norge, Danmark och Australien 

(Bilaga 5). Genomgången av litteraturen har gett upphov till följande huvudkategorier med 

respektive underkategorier som överensstämmer med syftet (Figur 2). 

Varje huvudkategori i resultatet inleds med en kort presentation, för att skapa en överblick 

av vad följande avsnitt kommer att handla om. 

 

Figur 2: Översikt av huvudkategorier och underkategorier.  
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Erfarenheter av kommunikation och delaktighet i sjukvården 
Barn uppger att det finns olika möjligheter till att få information. De nämner föräldrarna som 

den främsta källan men även sjukvårdspersonal, böcker, Internet och informationsblad som 

en bra tillgång för att få fram viktig information (Finch & Gibson, 2009; Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009b; Maynard, Patterson, McDonald & Stevens, 2013). 

Behovet av att samtala  

Det framgår att det varierar om barnen ville tala om förälderns sjukdom eller inte (Kennedy 

och Lloyd-Williams 2009a). Det visade sig i flera studier att barn inte ville samtala om 

sjukdomen överhuvudtaget, då det upplevdes som påfrestande och smärtsamt (Bugge, 

Helseth & Darbyshire, 2008; Helseth & Ulsaet, 2003; Zahlis, 2001). Några barn berättar att de 

håller sina känslor och tankar för sig själva, för att de inte ska vara en börda för någon annan 

samt för att de tror att ingen ska förstå dem (Finch & Gibson, 2009; Helseth & Ulsaet, 2003; 

Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a). Barnen uttryckte även att det var svårt att prata om 

cancern för att det kändes otäckt (Phillips & Lewis, 2015).  

 

I några studier framgår det att barnen främst föredrog att samtala med sina närstående än 

med någon som de inte kände (Finch & Gibson 2009; Kennedy & Lloyd-Williams 2009b). 

Studier visar dock på att andra barn hade en önskan om att ha någon utanför familjen att 

samtala med (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b; Patterson & Rangganadhan, 2010). Att ha 

någon utanför familjen att föra ett samtal med kunde vara bra. Flertal barn uttryckte en oro 

över att de skulle göra sina föräldrar upprörda om de frågade om sjukdomen, de tänkte att 

föräldrarna hade nog med sina egna problem (Bugge, et al., 2008; Kennedy & Lloyd-Williams 

2009a; Phillips, 2014). “Well, I was kind of nervous that she… might get mad at me for asking 

her something” (Zahlis, 2001, s. 1024). 

 

Ett flertal barn uppgav att sjukvårdspersonal ansågs vara en bra informationskälla eftersom 

de erhåller medicinsk kunskap (Kristjanson, Chalmers & Woodgate, 2004; Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009b). Många barn rapporterade att det fanns behov att få samtala med någon 

utanför familjen (Kennedy & Lloyd-Williams 2009a; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). En 

kontakt med sjukvården ansågs vara en lättnad för barnen, då de kunde samtala med någon 



 

som var välkänd med situationen, vilket de ansåg vara viktigt och hjälpsamt (Kennedy & 

Lloyd-Williams, Forrest, 2009b). Barn upplevde en lättnad av att samtala om sjukdomen med 

någon utomstående som var kunnig inom området, för att de kunde berätta hur andra barn i 

liknande situationer reagerade (Bugge et al., 2008; Semple & McCaugan, 2013). Barn 

upplevde också att det kändes bra efter att ha talat med en sjuksköterska, de tyckte det var 

bra att få prata ut med någon (Bugge et al., 2008; Phillips, 2014). "I was a bit afraid. I do not 

like to talk with strangers. But she was nice" (Bugge et al., 2008, s. 430). 

Att bli involverad i samtalen 

Att involvera barnen i förälderns sjukdom kunde bidra till ökad kunskap för behandling, 

vilket i sin tur skulle kunna tillge dem en bättre förståelse för sjukdomen (Forrest, Plump, 

Ziebland & Stein, 2006; Thastum, Birkelund-Johansen, Gubba, Olesen & Romer, 2008). 

 

Barnen ansåg att det var bra att ha fått reda på sjukdomsdiagnosen samtidigt som resten av 

familjen. Att inkluderas i familjen redan från början kändes viktigt för dem (Finch & Gibson, 

2009; Thastum et al., 2008). En öppen kommunikation och att samtala med varandra ansågs 

vara viktigt för att behålla tillit hos barnen samt gjorde det lättare för dem att hantera 

situationen (Clemmens, 2009; Finch & Gibson, 2009; Maynard et al., 2013; Semple & 

McCaugan, 2013; Phillips, 2014). Till exempel uttryckte barnen att det var bra var när de fick 

information om när föräldern skulle till sjukhuset för att göra undersökningar, de kände att 

de hade kontroll och lättare kunde hantera situationen (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; 

Semple & McCaugan, 2013). ‘’ But now we just talk about everything and being open about 

the cancer and stuff. I can ask about everything and you know… that is so important’’ 

(Clemmens, 2009, s. 574). 

 

Några barn uttryckte en önskan om att ha en kontakt med sjukvårdspersonalen utan sina 

föräldrar, så de fick prata ensam med dem (Forrest et al., 2006; Thastum et al., 2006). Några 

av barnen uttryckte också en önskan om att ha en direkt kontakt med sin förälders läkare och 

sjuksköterska så de kunde ha en öppen kommunikation om sjukdomen. De sa att det hade 

varit en lättnad att få höra allt direkt så föräldrarna inte behövde förklara allt i efterhand 



 

(Forrest et al., 2006). Barn berättade att de ansåg det vara bra att få tala med någon som 

respekterade deras önskan om att inte berätta vidare om det som sades (Bugge et al., 2008).  

Känsla av att vara exkluderad ur familjen 

Många barn upplevde att de hamnade i skymundan och exkluderade i förälderns sjukdom 

(Forrest et al., 2006; Kristjanson et al., 2004; Thastum, Munchen-Hansen, Wiell & Romer, 

2006). Barn hävdade att det var väldigt svårt att få kontakt med sjukvårdspersonalen 

(Kennedy & Lloyd-Williams 2009a; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). Barnen berättade att 

de ville ha lika mycket information som resterande av familjemedlemmarna, det ansågs var 

betydelsefullt så de kunde känna sig som en del i familjen (Kennedy & Lloyd-Williams, 

2009b). Några barn upplevde att de inte fick sin röst hörd och att ingen lyssnade på dem 

(Thastum et al., 2006). Barn berättade att de hade frågor som de inte fick svar på (Phillips, 

2014). ‘’.... That’s one of the things that I would like to do, ask questions and things really, 

because I’d like to get some of my answers off somebody other than my mum….’’ (Kennedy 

& Lloyd-Williams, 2009b, s. 152). 

 

Flera barn ansåg att det var mindre bra att föräldrarna togs åt sidan när de tillgavs 

information av sjukvårdspersonalen. Barnen uttryckte en önskan om få delta i samtalen 

(Forrest et al., 2006; Thastum et al., 2006 ). ‘’ …. And really… I was always wanting to go into 

the doctor’s office and see what was going on’’ (Zahlis, 2001, s. 1022). 

Erfarenheter av information om sjukdomen 
Barn som ansåg att de inte fått tillräckligt med information berättade att de ofta kände sig 

ledsna och oroliga över vilken effekt cancern skulle ha på dem och på deras föräldrars 

framtid (Forrest et al., 2006; Helseth & Ulsaet, 2003; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; 

Semple & McCaugan, 2013; Zahlis, 2001). 

Hur information tillgivits 

Många barn ansåg att det spelade stor roll hur informationen tillgavs dem och att 

informationen gavs på ett bra ställe, det var även viktigt att sjuksköterskan tillgav 

informationen på ett respektfullt sätt (Kristjanson et al., 2004). Information som tillgavs vid 

rätt tillfälle och när det behövdes ansåg barnen var väldigt viktigt för att de skulle känna att 



 

de hade kontroll över situationen (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b; Kristjanson et al., 

2004). Det framkommer dock att andra barn ansåg att oavsett på vilket sätt och tidpunkt de 

fått reda på förälderns diagnos så ansåg de att det hade gjorts på ett bra sätt (Finch & Gibson, 

2009).  

 

Flertal barn ansåg att alla som de fått information från var väldigt ärliga samt att det var 

skönt att få reda på sanningen (Clemmens, 2009; Thastum et al., 2008). En erfarenhet som 

barnen uttryckte var att både verbal och icke verbal kommunikation hjälpte dem att få en 

bättre förståelse om förälderns sjukdom (Finch & Gibson, 2009). 

 

Barn beskriver att det varit skyddande att inte fått veta allt om förälderns sjukdom (Finch & 

Gibson, 2009). Det framkommer dock att flertal barn uttryckte en önskan om att någon 

berättat om sjukdomen tidigare än vad som de hade gjort (Semple & McCaugan, 2013). Barn 

berättar om att det var en lättnad när de fått informationen om förälderns sjukdom, för att de 

trodde att situationen var mycket värre än vad den egentligen var (Clemmens, 2009).  

 

Många barn uttryckte en känsla av saknad kontroll över förälderns sjukdom och att det var 

påfrestande att inte veta vad som skulle hända (Helseth & Ulsaet, 2003; Phillips, 2014; 

Phillips & Lewis, 2015; Zahlis, 2001). Det visade sig att bra information minskar oron hos 

barnen, eftersom de då inte behöver fundera och fantisera om vad som kunde hända 

föräldern (Maynard et al., 2013; Phillips, 2014). ‘’ …. I thought she was going to die like 

within a year or maybe two or something, before she told me… what was going to happen’’ 

(Zahlis, 2001, s. 1022). Vidare beskriver barn att vara välinformerade bidrog till att de blev 

mer förberedda på vilken förändringar föräldern skulle gå igenom och hur föräldern skulle 

reagera under behandling (Maynard et al., 2013). 

Olika behov av att få information  

Tiden direkt efter cancerbeskedet ansåg barnen som en viktig tid för att få information. 

Barnen hade då önskan om att informationen skulle vara detaljerad men lättförståelig 

(Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b; Kristjanson et al., 2004). Det framgår att det var bra att få 



 

kontinuerlig information om hur förälderns mående samt att få veta hur måendet kunde 

vara under och efter behandling (Kristjanson et al., 2004).  

 

Det framkom att behovet av information skiljde sig från person till person. Det berodde på 

faktorer som tidigare erfarenheter, hur allvarligt sjuk föräldern var, familjesituation samt 

barnets mående. Informationen som barnen tillgavs ansågs vara mest lämplig om den var 

individanpassad (Kristjanson et al., 2004; Semple & McCaugan, 2013).  Barn ville ha filtrerad 

information eller lite mildare information, beroende på vad de kände att de kunde hantera 

(Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). Flertalet av barnen berättade utifrån deras erfarenheter 

att det är väldigt betydelsefullt att vara välinformerad om sin förälders diagnos (Thastum et 

al., 2008).  

 

Vidare uttryckte barn i olika åldrar att de hade olika behov av information (Forrest et al., 

2006, Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b; Kristjanson et al., 2004). Barn under 10 år som 

deltog i studien av Forrest et al., (2006) ansåg att de tillgivits tillräckligt med information. 

‘’I’m too young to know more” (Forrest et al., 2006, s.4). Barnen ansåg att var bra när 

sjukvårdspersonalen gav dem åldersanpassad information (Kristjanson et al., 2004). Det 

framkom däremot att barnen upplevde att sjukvårdspersonalen hade svårigheter med att 

individanpassa informationen till barnets ålder (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). “...so 

it’s like ‘I don’t need a picture book, I know what you’re doing, I understand just like speak 

to me normally like I’m not retarded”…. (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b, s.152). 

Önskan om mer information om cancer 

Det framgår att barnen upplevde att de hade för lite kunskap om förälderns sjukdom och 

behandlingar vilket bidrog till ökad oro inför framtiden (Finch & Gibson, 2009; Forrest et al., 

2006; Phillips & Lewis, 2015; Zahlis, 2001). Många barn uttryckte att de ville erhålla ärlig 

information utan att något skulle vara hemligt för dem (Bugge et al., 2008; Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009b; Patterson & Ranggandhan, 2010; Thastum et al., 2008).  

 

Barnen kände sig förvirrade av canceruppkomsten och kemoterapin (Finch & Gibson, 2009; 

Forrest et al., 2006; Zahlis, 2001). Många barn uttryckte att de behövde mer information om 



 

förälderns cancer, cancerbehandlingar och vad som generellt händer (Forrest et al., 2006; 

Finch & Gibson, 2009; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b; Patterson & Ranggandhan, 2010; 

Phillips & Lewis, 2015; Semple & McCaugan, 2013; Thastum et al., 2008). 

 

Det framkom i flertal studier att barnen uttryckte en oro om sjukdomen var ärftlig och ville 

ha information om även de kunde drabbas av cancer (Bugge et al., 2008; Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009a; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b; Kristjanson et al., 2004; Patterson & 

Ranggandhan, 2010; Phillips, 2014; Phillips & Lewis, 2015; Zahlis, 2001). 

 

Barnen uttryckte att de ville ta hand om och hjälpa sina föräldrar. De ville därför ha 

information som var av vikt för att möjliggöra detta (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b; 

Thastum et al., 2008). Flertalet barn ville erhålla mer information om prognosen, 

behandlingar och behandlingstid. Barnen uttryckte även att de ville veta om det fanns 

möjlighet för föräldern att bli frisk eller inte. Informationen hjälpte dem att känna sig 

förberedda inför framtiden (Bugge et al., 2008; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b; 

Kristjanson et al., 2004). ” [I needed] to be informed of my mother´s condition changes, even 

if they were for the worse… so I could prepare myself to say goodbye” (Patterson & 

Ranggandhan, 2010, s. 260). 

Erfarenheter av cancer som sjukdom 

Barn hade svårigheter att ta till sig informationen de tillgavs om förälderns cancerbehandling 

(Forrest et al., 2006). De yngre barnen uttryckte svårigheter med att förstå vad cancerceller 

var och blandade ihop det med andra sjukdomar som de visste om och trodde att de också 

kunde drabbats av cancern (Bugge et al., 2008). Flertal barn missförstod ofta situationen, de 

kände skuld eller trodde att det var deras fel att deras förälder drabbats av cancer. Barnen 

uttryckte även en rädsla över att de kunde bidra till att föräldern blev sjukare (Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2009a; Kristjanson et al., 2004; Semple & McCaugan, 2013; Thastum et al., 

2008). "I thought it was my fault…by being annoying somtimes" (Semple & McCaugan, 2013, 

s.224). 

 



 

Flera barn berättade att det enda de visste om cancer var att det var dödligt (Bugge et al., 

2008; Finch & Gibson, 2009; Semple & McCaugan, 2013). “I did not know anything about 

cancer, only that it is dangerous and people die....” (Bugge et al., 2008, s. 429). Yngre barn 

missuppfattade lätt situationen när de såg sin förälder sjuk och trodde då att föräldern skulle 

dö (Bugge et al., 2008; Forrest et al., 2006). Barn rapporterade att de ofta upplevde känslor 

som rädsla och oro för att sin förälder skulle dö (Finch & Gibson, 2009; Forrest et al., 2006; 

Helseth & Ulsaet, 2003; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; Phillips, 2014; Thastum et al., 

2008; Zahlis, 2001). Cancern sågs nästan som ett hot (Finch & Gibson, 2009). “I wondered if 

she was going to die… I was afraid… kind of worried, I guess. I think that was the major 

feeling I had, was being afraid that my mom might die….” (Zahlis, 2001, s. 1021).   

 

Många barn uttryckte att de kände ilska mot föräldern, mot gud och mot cancern. Det var 

även många som berättade att de kände ilska över cancerbeskedet, de tyckte det var orättvist 

att sjukdomen hade drabbat deras familj (Forrest et al., 2006; Helseth & Ulsaet, 2003; 

Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; Kristjanson et al., 2004; Semple & McCaugan, 2013; 

Thastum et al., 2008). Barnen uttryckte att beskedet om cancer upplevdes som en känsla av 

förlust (Finch & Gibson, 2009). 

Erfarenheter av sjukvårdens stöd  
Många barn rapporterade att de ansåg att de behövde få mer stöd och förståelse men att de 

flesta barn beskriver stöd utanför familjen som extremt litet (Kennedy & Lloyd-Williams, 

2009a; Patterson & Ranggandhan, 2010; Phillips & Lewis, 2015).  

Önskan om mer stöd 

Några yngre barn uttryckte att de blivit chockerade när de fått reda på att deras förälder 

drabbats utav cancer (Finch & Gibson, 2009). Barn sade även att de hade svårigheter med att 

förstå varför de reagerade som de gjorde, med bland annat psykiska besvär och ilska (Bugge 

et al., 2008). Det framkommer att desto mer sjuk föräldern var desto svårare var det att 

hantera sina känslor. Ett barn uttryckte att de var svårt att hantera känslor som oro och 

rädsla för döden. Det enklaste sättet var att låtsas som att de inte fanns (Helseth & Ulsaet, 

2003). Flera barn rapporterade att de önskade stöd och information om hur andra barn i 

liknande situationer hanterade allt. Det framkommer även att det fanns ett behov av stöd 



 

med att hantera känslor så som sorg, ilska och depression. Barnen önskade råd om hemsidor 

och olika stödgrupper (Forrest et al., 2006; Kristjanson et al., 2004; Patterson & Ranggandhan, 

2010).  

 

Ingen av de yngre barnen tycktes få något emotionellt eller psykiskt stöd av sjukvården, hur 

vida det berodde på personalen eller möjligheten för personalen att erbjuda stöd var dock 

okänt (Finch & Gibson, 2009). Barn som upplevde besöken på sjukhus som påfrestande 

ansåg att de inte erbjudits tillräckligt med stöd. Det framkommer även att barnen i övrigt 

upplevt kontakt med sjukvårdspersonalen som mindre bra (Finch & Gibson, 2009; Kennedy 

& Lloyd-William, 2009a). 

Hur barnen tänkte om sjukvårdens stöd 

Barnen ansåg att det stöd som erbjöds var både hjälpsamt och opassande, det berodde på 

vilken hjälp som erbjöds och vem det var som erbjöd hjälpen (Kristjanson et al., 2004). De var 

även betydelsefullt för barnen att föräldrarna också fick rätt sorts stöd, om föräldern inte 

erhöll detta så ökade barnens oro (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a). 

 

Barn ansåg det vara hjälpfullt om sjukvårdspersonal erbjöd individuellt och specifikt stöd. 

Barnen rapporterade att det mest fördelaktiga med stöd från sjukhuspersonal var om de 

erbjöd enskilda samtal som var ärliga och positivt inriktade, samt att personalen var 

förstående och inte dömande. Barn upplevde att det var bra att ha blivit tilldelat 

telefonnummer till den personal som var involverad i förälderns sjukvård, då de hade 

möjlighet att ringa om de undrade över någonting. Barnen fick även möjlighet att ringa till 

personalen nattetid, vilket kändes tryggt (Kristjanson et al., 2004). Några barn antog dock att 

det skulle bli för svår för sjukhuset att erbjuda individuellt stöd eftersom deras familj endast 

var en i mängden av de som har en cancerdiagnos (Finch & Gibson, 2009).  

 

Sjuksköterskor hjälpte barnen att träffa andra i liknade situationer så de kunde dela 

erfarenheter med varandra (Semple & McCaugan, 2013). Barn ansåg att sjuksköterskan 

förmedlat bra tips på hur de kunde hantera sina känslor när de blev arga, rädda eller ledsna. 



 

Det var till exempel tips på böcker som handlade om hur känslor kan hanteras (Bugge et al., 

2008). 

 

Det framkommer att barn ansåg det var betydelsefullt att sjukvårdspersonal finns där och 

stöttar. Vidare berättar barnen att sjukvårdspersonalen inte alltid behöver tänka ut precis 

vad de ska säga eller vara rädda att ställa frågor. Barnen menade att ibland är det bara skönt 

att ha någon som är där som lyssnar och att ha någon att diskutera sina frågor med 

(Kristjanson et al., 2004).  “I´m not thinking about it all the time, and I don´t want to either.” 

(Helseth & Ulsaet, 2003, s. 359). Ett barn berättade att det var bra att få vara med sin mamma 

på sjukhuset: "We watched her on a little TV when she had treatment. A nurse told us what 

they were doing with mum" (Thastum et al., 2008, s. 129). Ett annat barn i studien säger: "It is 

good to go to to [sic] the hospital and see that they give treatment and do something….” 

(Thastum et al., 2008, s. 129). 

Hur sjukhusmiljön upplevdes 

Några barn upplevde det inte påfrestande att vara med sin förälder på sjukhuset (Forrest et 

al., 2006; Thastum et al., 2008). “I have been at the hospital lots of times….I think the hospital 

is OK; it is quite like a big house” (Thastum et al., 2008, s. 129). Det framkommer dock i 

andra studier att barn kände sig mer oroliga och tyckte att det var känslomässigt att besöka 

sin förälder på sjukhuset (Bugge et al., 2008; Finch & Gibson, 2009; Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009a; Zahlis, 2001).  “I was a bit anxious about when we should visit (her father in 

the hospital).... It was scary. I nearly vomited because of all the drains and the blood and 

everything” (Bugge et al., 2008, s. 430). Det framgår att ett barn ansåg att det var påfrestande 

när föräldern var på sjukhuset för då kunde de inte träffas lika ofta (Zahlis, 2001). 

 

When she was in the hospital… then I was really worried. Cause they kicked us out 

after a certain period of time in the hospital. And I just wanted to stay there all night 

with her. And when the that happened, I was just kind of concerned and I couldn’t 

take my mind off of it the whole night (Zahlis, 2001, s. 1022). 

 

 

 



 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Urval: Av alla de sökningar som gjordes dominerade träffar på artiklar som var ur 

föräldrarnas perspektiv samt att det var barn som hade cancer. Det tog därför lång tid att 

söka och läsa artiklar som passade in på syftet, eftersom det efter granskning visat sig att 

artiklarna inte uppfyllde inklusionskriterierna. Litteraturöversiktens syfte var att belysa 

barns erfarenheter vilket resulterade i att endast kvalitativa artiklar valdes ut. Detta är ett 

medvetet val då de kvantitativa artiklar som hittats inte överensstämt med syftet. Av den 

artikel som är av mixed design användes endast den kvalitativa resultatdelen, detta som 

bevis på att de kvantitativa resultaten inte var av relevans. I inklusionskriterierna finns ett 

kriterier med som innefattar att endast artiklar med barns perspektiv skulle väljas. Det finns 

dock valda artiklar med som även beskriver föräldrar och andra vuxna perspektiv, den del 

av resultatet användes därför inte utan enbart de delar som var ur barnens perspektiv.  

 

Vid artikelsökning påträffades många bra artiklar men som hade deltagare som var över 18 

år, dessa exkluderades därför på grund av inklusionskriterierna 0-18 år. Dock användes 

vissa artiklar som hade barn som var äldre än 18 år, för att de var under 18 när deras förälder 

fick sin cancerdiagnos. Från de artiklar vars deltagare både var yngre och äldre än 18 år togs 

endast material ut från vad barnen under 18 år sade, för att inte resultatet skulle bli 

missvisande.  

 

Artikelsökningen började med begränsningar mellan år 2005-2015, då det ansågs vara ny 

publicerade. Flera artiklar till resultatet behövdes och för att hitta dessa valdes även att göra 

sökningar mellan år 2000-2015. Sökord som till exempel quality of life, diagnosed och mother 

överensstämmer inte med syftet men användes för att få mindre antal träffar på de artiklar 

som valdes ut.  

 

Flera artiklar granskades men blev uteslutna då de inte uppnådde kraven i 

kvalitetsgranskning. Några av dessa exkluderades helt i arbetet och andra sparades för att 

kunna vara lämpliga att använda i diskussionsdelen. Artiklar som krävde beställning 

hittades, dessa finns redovisat i de olika sökningar men uteslöts sedan i steg 3 (Bilaga 1).  



 

Analysprocessen: I analysen har artiklarna lästs, tolkats, markerats och översatts för att sedan 

läsas igen och igen för att se om tolkningarna verkligen överensstämde och var relevanta för 

syftet, men även för att vara helt säker på att data som valts var inte var vinklat eller på 

något sätt förvrängd.  

 

Meningarnas uppbyggnader har ändrats i texten och titlarna har bytt namn flera gånger 

under arbetets gång, för att verkligen passa mot syftet och vad innehållet verkligen 

förmedlar. Artiklarna lästes på nytt efter att ett preliminärt resultat framkommit. Flera nya 

fynd som överensstämde med syftet hittades, vilket stärkte resultatet. Dessa nya fynd var 

alltså inte med under den första analysprocessen. Det gjordes därför en ny analys av det nya 

materialet för att koda på samma sätt som beskrivs i analysen i metodavsnittet.  

 

Styrkor: Arbetet med denna uppsats har hela tiden gjorts tillsammans, vilket har resulterat i 

att diskussion hart fortlöpt genom hela arbetet.  

 

Svagheter: Varken CIHNAL headings eller mesh-termer har använts i sökningen då passande 

artiklar hittades endast med fritext sökning. Försök till sökningar genom Cinahl Headings 

gjordes, utan önskat resultat. Inga artiklar är från Sverige, vilket hade varit önskvärt för att få 

resultatet mer representativt för svensk sjukvård.  

 

Då litteraturundersökningen grundar sig på barns erfarenheter är det svårt att avgöra om 

detta går att applicera på alla vårdavdelningar. Erfarenheter är varje individs unika 

upplevelse och skapas efter åsikter, möten med andra människor samt personens egna 

nätverk. Alltså är varje sekund av barnets liv viktig för att en erfarenhet ska skapas, vilket 

betyder att en erfarenhet aldrig kan betyda att det är något alla kommer uppleva.  

 

 

 

 

 



 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva barns erfarenheter från sjukvården när 

en förälder har en cancerdiagnos. I resultat framkommer det efter att ha undersökt dessa 

barns erfarenheter av sjukvården att kommunikation, delaktighet, information och stöd är 

fyra viktiga delar i omvårdnaden som sjuksköterskan ska ta hänsyn till när barn är 

närstående. Då varje barn är en unik individ framkommer det både likheter och skillnader i 

resultatet. Detta bidrar till att resultatet är extra intressant då det verkligen belyser vikten av 

att se varje enskilt barn i den rådande situationen som unikt.  Det är viktigt att 

sjuksköterskan känner sig säker i sin yrkesroll för att ha förmåga att anpassa sig till dessa 

fyra huvudfynd.  

 

Ett barn som är närstående behöver inte alltid erhålla stöd från sjukvården, ett fungerande 

nätverk runt barnet är en stor tillgång och kan i många fall vara det som behövs. Det som 

ändå visat sig vara mest fördelaktigt är om en kombination av stöd från det egna nätverket 

samt stöd från professionell vårdpersonal (Enskär & Golsäter, 2009, s. 141-142).  ‘’Familjen är 

barnets allra viktigaste omgivande system’’ (Enskär & Golsäter, 2009, s. 142). 

 

Sjuksköterskan bör i första hand uppmuntra föräldrarna eller andra närstående som är 

involverade i situationen att informera barnet, eftersom det är de som känner barnet bäst 

(Enskär & Golsäter, 2009, s. 139-140). Det framkommer däremot att föräldrar gärna vill att 

sjuksköterskan ska hjälpa till med att informera barnen då de själva anser sig ha för lite 

medicinsk kunskap (Christ & Christ 2006). Hur sjuksköterskan tillsammans med familjen ska 

informera barnet kan sammankopplas med teorin familjefokuserad omvårdnad. Genom att 

applicera FFO betyder det enligt Wright, Watson och Bell (2002, s. 78-79) att sjuksköterskan 

ska se familjen som en resurs. Familjen har själva resurser och färdigheter som krävs för att 

lösa problem som kan uppkomma i livet. Familjer som någon gång i livet får svårigheter kan 

dock ibland glömma bort hur viktigt det är att ta fram dessa resurser för att medverka för 

tillfrisknande. Dessa familjer kan då behöva bli påminda och få stöd i hur de ska använda 

dessa resurser eller bli hänvisade till de aktuella resurser som förbisetts (Wright, Watson & 

Bell, 2002,s.78-79). 



 

 

Att vara delaktig i förälderns sjukdom visade sig vara av stor betydelse för barnen och 

belystes genomgående i resultatet. FN:s barnkonvention, artikel 12 handlar om barns 

delaktighet. Varje barn har rätten att få uttrycka sin mening samt att få höras i alla frågor som 

rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till mognad och ålder (Socialstyrelsen, 

2013a). I enlighet med FFO anses det att barns delaktighet ska främjas samt att visad respekt 

för barnet åsikt alltid ska tillämpas (IPFCC, 2010). 

 

Öppen kommunikation visade sig i resultatet vara av betydelse för att sjuksköterskan skulle 

kunna uppfylla barnets känsla av delaktighet. I enlighet med Wong, Ratner, Gladstone, 

Davtyan och Koopman (2010) kan detta stärkas då det framgår att barnen tyckte att öppen 

kommunikation var bra. Barn som upplevt öppen kommunikation samt utbyte av 

information om föräldrarnas sjukdom upplevde sig delaktiga i den nya familjesituationen 

(Macmillan et al., 2013).  

 

I resultatet läggs en stor vikt på att informationen som ges till barnen ska vara 

individanpassad. Alla barn och familjer befinner sig i olika situationer och det skiljer sig i 

erfarenheter av både livet och sjukdomen. När en sjuksköterska möter barn i olika åldrar är 

det viktigt att ha kunskap om barnets olika utvecklingsfaser för att kunna ge ett rätt sorts 

bemötande, information och stöd. Detta med vikt på vad individen har för tidigare 

erfarenheter (Asbury, Lalayiannis & Walshe, 2014; Enskär & Golsäter 2009, s.111). I enlighet 

med FFO anses att delgivning av information är viktigt och ska ske på den nivå individen 

befinner sig i (IPFCC, 2010). Om barn får åldersadekvat information kan det bli lättare för 

dem kan hantera förälderns sjukdom vilket i sin tur kan bidra till en ökad trygghet i 

vardagen (Niemelä, Hakko & Räsänen, 2010).  

 

I resultatet upplevde barnen att sjuksköterskan vara en bra källa till information vilket även 

framgår i studien gjord av Karlsson, Andersson och Hedman-Ahlström (2013). Ett flertal 

barn uttryckte där att de önskade att de hade fått information från sjukvårdspersonal. Det 

kan vara lättare för barnen att ta till sig informationen om det är någon utomstående med 

mycket kunskap som ansvarar för informationen (Karlsson et al., 2013). Får barnet egen tid 



 

med sjuksköterska eller läkare kan det ibland vara lättare för barnen att våga ställa frågor om 

sjukdomen, eftersom de då inte behöver ta hänsyn till någon närstående (Nolbris, 2014, 

s.183). När en god relation etablerats mellan barnen och sjukvårdspersonal bidrog det till att 

en trygg miljö skapades och barnet kunde känna tillförtroende.  

 

Många barn i studierna från resultatet uttrycker att de önskar att få lika mycket information 

som resterande av familjemedlemmarna. I enlighet med Nolbris (2014, s.183) anses det 

viktigt att barnen så tidigt som möjligt skall involveras i samtalen, då det underlättar för hela 

familjen när alla i familjen är engagerade. 

 

Det framgår att om sjuksköterskan inte talar direkt till barnen utan endast genom 

föräldrarna finns det risk att det uppstår missförstånd och att barnen känner sig åsidosätta 

(Kean, 2009). Människor trodde tidigare att svåra saker skulle hållas hemligt för barn, för att 

underlätta för dem i svåra situationer. Det har senare visat sig att detta inte stämmer då den 

svåra situationen endast bidrog till ännu mer sorg hos barnet (Enskär & Golsäter, 2009, s.139-

140).  

 

Barn märker och förstår mer än vad vuxna tidigare trott. Information och kommunikation 

underlättar därför så inte barnets fantasier tar över (Nolbris 2014, s.183; Socialstyrelsen, 

2013a). Genom att involvera barnen i vården kan det hjälpa dem att hantera den svåra 

situationen och är ett bra sätt att göra det mer konkret och förståeligt för dem (Enskär & 

Golsäter, 2009, s.140). FFO har som sista viktiga punkt samverkan och belyser hur det ska 

tillämpas i vården. Genom att involvera barnen i vården kan en samverkan ske mellan 

sjuksköterskan och hela familjen. På så vis kan alla känna sig delaktiga i omvårdnaden och 

får chansen att hjälpa till så mycket varje individ känner att den kan och vill (IPFCC, 2010). 

Sjuksköterskan och familjen innehar olika kompentenser och erfarenheter, en samverkan 

mellan dessa kan därmed bidra till att nya resurser och styrkor i omvårdnaden skapas. 

 

Många barn i studierna från resultatet uttryckte att cancerbeskedet bidragit till ökad 

påfrestning på familjen och gjort att barn haft svårt att hantera sina känslor. Många barn i 

resultatet rapporterar känslor som oro och ångest. Dessa känslor som oro och ångest har 



 

visat sig vara vanligt förekommande hos flera barn i familjer där en förälder är sjuk i cancer 

(Jeppesen et al, 2014; Socialstyrelsen, 2013a).  

 

Något som framkommer i resultatet är att om barnets behov inte blir tillgodosedda finns det 

stor risk att barnet känner att de hamnar i skymundan och löper då en stor risk för att 

utveckla psykiska besvär. I Sverige finns det många barn som växer upp i en familj där 

någon av föräldrarna har psykisk ohälsa, lider av allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider. 

Dessa faktorer kan betyda förändringar i vardagen, svåra upplevelser, orimligt 

ansvarstagande som i sin tur påverkar barnets hälsa, skolsvårigheter och negativa 

konsekvenser på sikt (Socialstyrelsen, 2013a). Barn i denna kris kan riskera att drabbas av 

nedstämdhet, depression, sömnsvårigheter och vrede. Det framkommer vidare att vanliga 

känslor barn i dessa svåra situationer upplever är sorg och ensamhet (Jeppesen et al., 2014; 

Lindqvist & Rasmussen, 2009, s. 827; Socialstyrelsen, 2013a). Lindqvist och Rasmussen (2009, 

s. 827) skriver vidare om att de reaktionerna barnet visar beror mycket på barnets ålder, 

vilket betyder att det är viktigt att ta hänsyn till, så rätt stöd kan ges. 

 

Många, men inte alla barn i resultatet uppgav att de fick det stöd de skulle behöva under 

sjukhusvistelsen. Det handlade både om stöd under sjukhusvistelsen men även stöd att 

hantera den svåra situationen. I enlighet med Giesbers, Verdonck-de Leeuw, van Zuuren, 

Kleverlaan och van der Linden (2010) upplevde barn brist på stöd men också brist på 

förståelse från sin omgivning. Carlsson och Wennman-Larsens (2009, s.214) citerar: ’’I takt 

med att närståendes situation uppmärksammats mer så har olika stödåtgärder blivit 

vanligare. Dock uppger en stor majoritet att de inte fått hjälp eller stöd från den offentliga 

vården”. Det är inte alltid lätt att veta när stöd till barnet behövs sättas in. I Dehlin och 

Mårtenssons (2009) studie framkommer det att inte var förrän långt in i sjukdomsförloppet 

det visats att stöd behövts mycket tidigare. Det hade tillslut blivit för påfrestande för barnet 

att stå på egna ben och om rätt stöd erbjudits i tid hade situationen hanterats annorlunda. 

 

Det hör till sjuksköterskans ansvar att identifiera barnens behov av stöd och tillämpa det i 

allra högsta möjliga grad. För att kunna ge rätt sorts stöd behövs kunskaper om vad stöd 

innebär och hur det kan tillämpas. Enligt Stoltz (2006) finns det inom omvårdnaden två 



 

sorters stöd, synligt stöd och osynligt stöd. Det synliga allmänna stödet, innebär att 

sjuksköterskan ger ett konkret stöd till närstående genom att göra dem mer delaktiga i 

vården och ge dem stöd så som praktisk hjälp eller information. Det osynliga individuella 

stödet, handlar om att sjuksköterskan skapar en tillitsfull och god relation med patientens 

närstående samt ger utrymme för deras känslor. 

Slutsats 
Litteraturöversikten bidrar till att öka kunskapsområdet för sjuksköterskor om vilka 

erfarenheter barn har av sjukvården när en förälder har en cancerdiagnos. Kunskapen kan 

bidra till att framtida möten med barn inom sjukvården sker under bättre förutsättningar än 

tidigare. Ökad kunskap ger ökat självförtroende vilket är viktigt vid bemötande av barn i 

svåra situationer. Barn har olika behov av att få information och stöd vilket är viktigt att ta 

hänsyn till, det är även viktigt att visa respekt till hur barnet vill ha det. Alla fyra delar som 

ses som huvudfynd i resultatet ska finnas med i omvårdnaden och är viktigt för att en god 

och säker vård ska uppfyllas. För att veta när stöd behövs måste sjuksköterskan 

kommunicera med barnet. För att kommunicera med barnet måste det känna sig tryggt och 

delaktig i vården och för att känna sig delaktig behövs rätt information. Alltså, allt går in i 

varandra och är av lika stor betydelse för att barn som närstående ska identifieras och 

stödjas. När sjuksköterskan är medveten om vilken nivå barnet befinner sig i så kan barnet 

involveras i vården på det unika barnets önskan.  Denna litteraturöversikt gör det ännu 

tydligare hur viktigt det är att identifiera barn som närstående. Vidare forskning krävs dock 

inom området för att kunna stödja barn på bästa möjliga sätt.  

 

Avslutningsvis vill vi hänvisa till två hemsidor som är bra för sjuksköterskor att ha 

kännedom om när barn är närstående:  

http://www.anhoriga.se  

https://www.cancerfonden.se  

 

 

 

http://www.anhoriga.se/
https://www.cancerfonden.se/


 

Referenser 

* = Artiklar som återfinns i resultatet 

Asbury, N., Lalayiannis, L., & Walshe, A. (2014). How do I tell the children? Women’s 

experiences of sharing information about breast cancer diagnosis and treatment. European 

Journal of Oncology Nursing, 18(6), 564-570. doi: 10.1016/j.ejon.2014.07.003 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2012). Teoretiska utgångspunkter för 

familjefokuserad omvårdnad. I E. Benzein., M. Hagberg & B-I. Saveman (Red.), Att möta 

familjer inom vård och omsorg (s. 29-44). Lund: Studentlitteratur.  

 

Buchwald, D., Delmar, C., & Schantz-Laursen, B. (2011). How children handle life when their 

mother or father is seriously ill and dying. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(2), 228-

235. doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00922.x 

 

*Bugge, K.E., Helseth, S., & Darbyshire, P. (2008). Children´s experiences of participation a 

family support program when their parent has incurable cancer. Cancer nursing, 31(6), 426-

434. doi: 10.1097/01.NCC.0000339250.83571.b0 

 

Carlsson, C., & Wennman-Larsen, A. (2009). Ansvar och utveckling. I A. Ehrennerg & L. 

Wallin (Red.), Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling (s. 214-241). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad - Studiematerial för undervisning 

inom projektet” Evidensbaserad omvårdnad - ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och 

Malmö högskola”. Malmö högskola, Hälsa och samhälle, Evidensbaserad omvårdnad. Hämtad 

5 januari, 2016, från, 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf;jsessionid=4EFF66A14F

B34E760BAC1073BCAFCB02?sequence=1  

Christ, G., & Christ, A. (2006). Current approaches to helping children cope with a parent's 

terminal illness. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 56(4), 197-212. doi: 

10.3322/canjclin.56.4.197 

 

*Clemmens, D-A. (2009). The significant of motherhood for adolscents whose mothers have 

breast cancer. Oncology Nursing Forum, 36(5),571-577. doi: 10.1188/09.ONF.571-577 

 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 

Dahlborg-Lyckhage, E. (2012). Att analysera diskurser. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats (s. 

145-160). Lund: Studentlitteratur.   

 

Dehlin, L., & Mårtensson, L. (2009). Adolescents’ experiences of a parent’s serious illness and 

death. Palliative and Supportive Care, 7(1), 13-25. doi: 10.1017/S1478951509000042 

 

http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1016/j.ejon.2014.07.003
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf;jsessionid=4EFF66A14FB34E760BAC1073BCAFCB02?sequence=1
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf;jsessionid=4EFF66A14FB34E760BAC1073BCAFCB02?sequence=1


 

Eiman, M., & Karlsson, S. (2003).  Evidensbaserad omvårdnad. Hämtad 17 December, 2015, från, 

file:///home/chronos/u-

48f149e638bf73d6d1c33c64af92f570e1de71d6/Downloads/Carlsson%20%20Eiman,%20Eviden

sbaserad%20omv%C3%A5rdnad%20m%20mall%20(2).pdf 

 

Einhorn, S. (2013). Om cancer: Så utvecklas cancer. Hämtad 4 januari, 2016, från Cancerfonden, 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/vad-ar-cancer 

 

Elmberger, E., Bolund, C., Magnusson, A., Lutzen, K., & Andershed, B. (2008). Being a 

Mother With Cancer - Achieving a Sense of Balance in the Transition Process. Cancer Nursing 

31(1), 58-66. doi: 10.1097/01.NCC.0000305677.90963.67 

 

Enskär, K., & Golsäter, M. (2009). Från barndom till ungdom - den växande människans 

omvårdnadsbehov. I F. Friberg & J. Öhlèn (Red.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och 

förhållningssätt (s.110-144). Lund: Studentlitteratur.  

 

Erfarenhet. (u.å). I Nationalencyklopedin. Hämtad 18 februari, 2016, från http://www.ne.se 

 

Fearnley, R. (2010). Death of a parent and the children's experience: don't ignore the elephant 

in the room. Journal of Interprofessional Care, 24(4), 450-459. doi: 10.3109/13561820903274871 

 

*Finch, A., & Gibson, F. (2009). How do young people find out about thier parent´s cancer 

diagnosis. A phenomenological study. European Journal of Oncology Nursing, 3(3),213-222. 

doi:10.1016/j.ejon.2009.03.010  

Flensner, G. (2010). Det vetenskapliga ämnet. I E. Dahlborg-Lyckhage, (Red.), Att bli 

sjuksköterska (s. 85-107). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Forrest, G., Plumb, C., Ziebland, S., & Stein, A. (2006). Breast cancer in the family- children´s 

perceptions of their mother´s cancer and its initial treatment: qualitative study. BMJ, 

332(7548), 998-1001. doi: 10.1136/bmj.38793.567801.AE 

 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 133-143). Lund: Studentlitteratur. 

 

Gavaghan, S.R., & Carroll, D.L. (2002). Families of critically ill patients and the effect of 

nursing interventions. Dimensions of critical care nursing, 21(2), 64-71. Från 

http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=7e91b12d- 

19f0-4b83-b581-fac004862ad2%40sessionmgr4001&vid=1&hid=4112 

 

Giesbers, J., Verdonck-de Leeuw, I.M., van Zuuren, F.J., Kleverlaan, N., & van der Linden, 

M.H. (2010). Coping with parental cancer: web-based peer support in children. Psycho-

Oncology, 19(8), 887-892. doi: 10.1002/pon.1636  

 

Graaf, W., Hoekstra, H., Hoekstra-Weebers, J., Huizinga, W. & Visser, A (2004). The impact 

of parental cancer on children and the family: a review of the literature..Cancer treatment 

reviews, 30, 683-694 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/vad-ar-cancer
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/vad-ar-cancer


 

Haglund, A.R.D. (u.å). Erfarenhet. I Nationalencyklopedin. Hämtad 18 februari, 2016, från, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/erfarenhet 

 

*Helseth, S., & Ulfseat, N. (2003). Having a Parent with cancer- Coping and quality of life of 

children during serious illness in the family. Cancer Nursing, 26(5), 355-362. Från 

http://ovidsp.uk.ovid.com/sp-

3.18.0b/ovidweb.cgi?WebLinkFrameset=1&S=PFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00

&returnUrl=ovidweb.cgi%3f%26Full%2bText%3dL%257cS.sh.22.23%257c0%257c00002820-

200310000-

00003%26S%3dPFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&directlink=http%3a%2f%2fg

raphics.uk.ovid.com%2fovftpdfs%2fPDHFFNDGOGBPHK00%2ffs041%2fovft%2flive%2fgv0

12%2f00002820%2f00002820-200310000-

00003.pdf&filename=Having+a+Parent+With+Cancer%3a+Coping+and+Quality+of+Life+of+

Children+During+Serious+Illness+in+the+Family.&pdf_key=PDHFFNDGOGBPHK00&pdf_i

ndex=/fs041/ovft/live/gv012/00002820/00002820-200310000-00003  

Institute for Patient and Family-Centered Care [IPFCC]. (2010). Frequently asked questions. 

Hämtad 19 februari, 2016, från Institute for Patient and Family-Centered Care, 

http://www.ipfcc.org/faq.html 

Jeppesen, E., Bjelland, I., Fosså, SD., Loge, JH., Sörebö, O., & Dahl, A. (2014). Does a parental 

history of cancer moderate the associations between impaired health status in parents 

and psychosocial problems in teenagers: a HUNT study. Cancer medicin, 3(4), 919-926. doi: 

10.1002/cam4.245 

 

Karlsson, E., Andersson, K., & Hedman, B. (2013). Loneliness despite the presence of others e 

Adolescents’ experiences of having a parent who becomes ill with cancer. European Journal of 

Oncology Nursing, 17(6), 697-703. doi:10.1016/j.ejon.2013.09.005 

 

Kean, S. (2009). Children and young people’s strategies to access information during a family 

members’s critical illness. Journal of Clinical Nursing, 19(½), 266-274. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2009.02837.x. 

*Kennedy, V-L., & Williams, M-L. (2009a). How children cope when a parent has advanced 

cancer. Psycho-Oncology, 18(8), 886-92. doi: 10.1002/pon.1455 

*Kennedy, V-L., & Williams, M-L. (2009b). Information and communication when a parent 

has advanced cancer. Journal of Affective disorders, 114(1-3), 149-55. doi: 

10.1016/j.jad.2008.06.022 

 

*Kristjanson, L-J., Chalmers. K-I., & Woodgate, R. (2004). Information and support needs of 

adolscent children of women with breast cancer. Oncology Nursing Forum, 31(1), 111-119. doi: 

10.1188/04.ONF.111-11 

 

Leske, J.S. (2003). Comparison of family stresses, strengths, and outcomes after trauma and 

surgery. AACN Clinical Issues, 14(1), 33-41. http://ovidsp.uk.ovid.com/sp-

3.18.0b/ovidweb.cgi?WebLinkFrameset=1&S=LAKKPDCLLDHFFAPLFNJKDGAGGLLNAA

http://ovidsp.uk.ovid.com/sp-3.18.0b/ovidweb.cgi?WebLinkFrameset=1&S=PFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&returnUrl=ovidweb.cgi%3f%26Full%2bText%3dL%257cS.sh.22.23%257c0%257c00002820-200310000-00003%26S%3dPFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&directlink=http%3a%2f%2fgraphics.uk.ovid.com%2fovftpdfs%2fPDHFFNDGOGBPHK00%2ffs041%2fovft%2flive%2fgv012%2f00002820%2f00002820-200310000-00003.pdf&filename=Having+a+Parent+With+Cancer%3a+Coping+and+Quality+of+Life+of+Children+During+Serious+Illness+in+the+Family.&pdf_key=PDHFFNDGOGBPHK00&pdf_index=/fs041/ovft/live/gv012/00002820/00002820-200310000-00003
http://ovidsp.uk.ovid.com/sp-3.18.0b/ovidweb.cgi?WebLinkFrameset=1&S=PFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&returnUrl=ovidweb.cgi%3f%26Full%2bText%3dL%257cS.sh.22.23%257c0%257c00002820-200310000-00003%26S%3dPFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&directlink=http%3a%2f%2fgraphics.uk.ovid.com%2fovftpdfs%2fPDHFFNDGOGBPHK00%2ffs041%2fovft%2flive%2fgv012%2f00002820%2f00002820-200310000-00003.pdf&filename=Having+a+Parent+With+Cancer%3a+Coping+and+Quality+of+Life+of+Children+During+Serious+Illness+in+the+Family.&pdf_key=PDHFFNDGOGBPHK00&pdf_index=/fs041/ovft/live/gv012/00002820/00002820-200310000-00003
http://ovidsp.uk.ovid.com/sp-3.18.0b/ovidweb.cgi?WebLinkFrameset=1&S=PFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&returnUrl=ovidweb.cgi%3f%26Full%2bText%3dL%257cS.sh.22.23%257c0%257c00002820-200310000-00003%26S%3dPFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&directlink=http%3a%2f%2fgraphics.uk.ovid.com%2fovftpdfs%2fPDHFFNDGOGBPHK00%2ffs041%2fovft%2flive%2fgv012%2f00002820%2f00002820-200310000-00003.pdf&filename=Having+a+Parent+With+Cancer%3a+Coping+and+Quality+of+Life+of+Children+During+Serious+Illness+in+the+Family.&pdf_key=PDHFFNDGOGBPHK00&pdf_index=/fs041/ovft/live/gv012/00002820/00002820-200310000-00003
http://ovidsp.uk.ovid.com/sp-3.18.0b/ovidweb.cgi?WebLinkFrameset=1&S=PFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&returnUrl=ovidweb.cgi%3f%26Full%2bText%3dL%257cS.sh.22.23%257c0%257c00002820-200310000-00003%26S%3dPFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&directlink=http%3a%2f%2fgraphics.uk.ovid.com%2fovftpdfs%2fPDHFFNDGOGBPHK00%2ffs041%2fovft%2flive%2fgv012%2f00002820%2f00002820-200310000-00003.pdf&filename=Having+a+Parent+With+Cancer%3a+Coping+and+Quality+of+Life+of+Children+During+Serious+Illness+in+the+Family.&pdf_key=PDHFFNDGOGBPHK00&pdf_index=/fs041/ovft/live/gv012/00002820/00002820-200310000-00003
http://ovidsp.uk.ovid.com/sp-3.18.0b/ovidweb.cgi?WebLinkFrameset=1&S=PFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&returnUrl=ovidweb.cgi%3f%26Full%2bText%3dL%257cS.sh.22.23%257c0%257c00002820-200310000-00003%26S%3dPFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&directlink=http%3a%2f%2fgraphics.uk.ovid.com%2fovftpdfs%2fPDHFFNDGOGBPHK00%2ffs041%2fovft%2flive%2fgv012%2f00002820%2f00002820-200310000-00003.pdf&filename=Having+a+Parent+With+Cancer%3a+Coping+and+Quality+of+Life+of+Children+During+Serious+Illness+in+the+Family.&pdf_key=PDHFFNDGOGBPHK00&pdf_index=/fs041/ovft/live/gv012/00002820/00002820-200310000-00003
http://ovidsp.uk.ovid.com/sp-3.18.0b/ovidweb.cgi?WebLinkFrameset=1&S=PFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&returnUrl=ovidweb.cgi%3f%26Full%2bText%3dL%257cS.sh.22.23%257c0%257c00002820-200310000-00003%26S%3dPFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&directlink=http%3a%2f%2fgraphics.uk.ovid.com%2fovftpdfs%2fPDHFFNDGOGBPHK00%2ffs041%2fovft%2flive%2fgv012%2f00002820%2f00002820-200310000-00003.pdf&filename=Having+a+Parent+With+Cancer%3a+Coping+and+Quality+of+Life+of+Children+During+Serious+Illness+in+the+Family.&pdf_key=PDHFFNDGOGBPHK00&pdf_index=/fs041/ovft/live/gv012/00002820/00002820-200310000-00003
http://ovidsp.uk.ovid.com/sp-3.18.0b/ovidweb.cgi?WebLinkFrameset=1&S=PFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&returnUrl=ovidweb.cgi%3f%26Full%2bText%3dL%257cS.sh.22.23%257c0%257c00002820-200310000-00003%26S%3dPFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&directlink=http%3a%2f%2fgraphics.uk.ovid.com%2fovftpdfs%2fPDHFFNDGOGBPHK00%2ffs041%2fovft%2flive%2fgv012%2f00002820%2f00002820-200310000-00003.pdf&filename=Having+a+Parent+With+Cancer%3a+Coping+and+Quality+of+Life+of+Children+During+Serious+Illness+in+the+Family.&pdf_key=PDHFFNDGOGBPHK00&pdf_index=/fs041/ovft/live/gv012/00002820/00002820-200310000-00003
http://ovidsp.uk.ovid.com/sp-3.18.0b/ovidweb.cgi?WebLinkFrameset=1&S=PFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&returnUrl=ovidweb.cgi%3f%26Full%2bText%3dL%257cS.sh.22.23%257c0%257c00002820-200310000-00003%26S%3dPFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&directlink=http%3a%2f%2fgraphics.uk.ovid.com%2fovftpdfs%2fPDHFFNDGOGBPHK00%2ffs041%2fovft%2flive%2fgv012%2f00002820%2f00002820-200310000-00003.pdf&filename=Having+a+Parent+With+Cancer%3a+Coping+and+Quality+of+Life+of+Children+During+Serious+Illness+in+the+Family.&pdf_key=PDHFFNDGOGBPHK00&pdf_index=/fs041/ovft/live/gv012/00002820/00002820-200310000-00003
http://ovidsp.uk.ovid.com/sp-3.18.0b/ovidweb.cgi?WebLinkFrameset=1&S=PFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&returnUrl=ovidweb.cgi%3f%26Full%2bText%3dL%257cS.sh.22.23%257c0%257c00002820-200310000-00003%26S%3dPFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&directlink=http%3a%2f%2fgraphics.uk.ovid.com%2fovftpdfs%2fPDHFFNDGOGBPHK00%2ffs041%2fovft%2flive%2fgv012%2f00002820%2f00002820-200310000-00003.pdf&filename=Having+a+Parent+With+Cancer%3a+Coping+and+Quality+of+Life+of+Children+During+Serious+Illness+in+the+Family.&pdf_key=PDHFFNDGOGBPHK00&pdf_index=/fs041/ovft/live/gv012/00002820/00002820-200310000-00003
http://ovidsp.uk.ovid.com/sp-3.18.0b/ovidweb.cgi?WebLinkFrameset=1&S=PFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&returnUrl=ovidweb.cgi%3f%26Full%2bText%3dL%257cS.sh.22.23%257c0%257c00002820-200310000-00003%26S%3dPFIPPDEJHKHFFABPFNJKOGDGHPMLAA00&directlink=http%3a%2f%2fgraphics.uk.ovid.com%2fovftpdfs%2fPDHFFNDGOGBPHK00%2ffs041%2fovft%2flive%2fgv012%2f00002820%2f00002820-200310000-00003.pdf&filename=Having+a+Parent+With+Cancer%3a+Coping+and+Quality+of+Life+of+Children+During+Serious+Illness+in+the+Family.&pdf_key=PDHFFNDGOGBPHK00&pdf_index=/fs041/ovft/live/gv012/00002820/00002820-200310000-00003
http://www.ipfcc.org/faq.html
http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1016/j.ejon.2013.09.005


 

00&returnUrl=ovidweb.cgi%3f%26Full%2bText%3dL%257cS.sh.22.23%257c0%257c00044067-

200302000-

00005%26S%3dLAKKPDCLLDHFFAPLFNJKDGAGGLLNAA00&directlink=http%3a%2f%2f

graphics.uk.ovid.com%2fovftpdfs%2fPDHFFNAGDGPLLD00%2ffs046%2fovft%2flive%2fgv

023%2f00044067%2f00044067-200302000-

00005.pdf&filename=Comparison+of+Family+Stresses%2c+Strengths%2c+and+Outcomes+Aft

er+Trauma+and+Surgery.&pdf_key=PDHFFNAGDGPLLD00&pdf_index=/fs046/ovft/live/gv

023/00044067/00044067-200302000-00005 

 

Lindqvist, O., & Rasmussen, B-H. (2009). Omvårdnad i livets slutskede. I A-K. Edberg & H. 

Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (s. 794-835). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundman, B., & Hällgren-Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & 

B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 187-201). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Macmillan, R-N., McCaughan, E., & Semple, C. (2013). Family life when a parent is 

diagnosed with cancer: impact of a psychosocial intervention for young children. European 

journal of cancer care, 22(2), 219-231. doi: 10.1111/ecc.12018 

 

*Maynard, A., Patterson, P., McDonald, E.J.F., & Stevens, G. (2013). What is helpful to 

adolescents who have aparent diagnosed with cancer? Journal of Psychosocial Oncology, 31(6), 

675-697. doi: 10.1080/07347332.2013.835021 

 

Main, J. (2002). Management of relatives of patients who are dying. Journal of Clinical Nursing, 

11(6), 794-801. doi: 10.1046/j.1365-2702.2002.00672.x 

Niemelä, M., Hakko, H., & Räsänen, S. (2010). A systematic narrative review of the studies 

on structured child-centred interventions for families with a parent with cancer. Psycho-

Oncology, 19(5), 451–461. doi: 10.1002/pon.1620 

 

Nolbris, M.J. (2014). Kommunikation med barn som är anhöriga. I M. Söderbäck (Red.), 

Kommunikation med barn och unga i vården (s.181-189). Stockholm: Liber. 

 

*Patterson, P., & Rangganadhan, A. (2010). Losing a parent to cancer: A preliminary 

invetigation into the needs of adolescents and young adults. Palliative and supportive Care, 

8(3), 255-265. doi: 10.1017/S1478951510000052 

*Phillips, F. (2014). The experience of adolscents who have a parent with advanced cancer: A 

phenomenological inquiry. Palliative And Supportive Care, 13(4), 1057-1069. doi: 

10.1017/S1478951514001023 

 

*Phillips, F., & Lewis, F.M. (2015). The adolscent´s experience when a parent has advanced 

cancer: A qualitative inquiry. Palliative Medicine, 29(9), 851-858. doi: 10.1177/0269215578989 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing Research: generating and assessing evidence for nursing 

practice (9. ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.  



 

 

Semple, C.J., & McCance, T. (2010). Parents' experience of cancer who have young children. 

Cancer Nursing, 33(2), 110-118. doi: 10.1097/NCC.0b013e3181c024bb 

 

*Semple, C.J., & McCaugan, E. (2013). Family life when a parent is diagnosed with cancer: 

impact of a psychosocial intervention for young children. European Journal of Cancer care, 

22(2), 219-231. doi: 10.1111/ecc.12018 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 15 december, 2015, från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763 

 

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen. Hämtad 15 februari, 2016, från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/  

 

Socialstyrelsen. (2004). Termbank - Närstående. Hämtad 15 december, 2015, från 

Socialstyrelsen, http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=272 

 

Socialstyrelsen. (2006). Kort om lagen. För alla som arbetar inom hälso-och sjukvården. Hämtad 19 

februari, 2016, från Socialstyrelsen, 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9359/2006-1-5_200616.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2013a). Barn som anhöriga - Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga 

svårigheter, eller avlider. Hämtad 11 december, 2015, från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19114/2013-6-6.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2013b). Cancer i siffror 2013: Populärvetenskapliga fakta om cancer. Hämtad 4 

januari, 2016, från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19108/2013-6-5.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2015a). Cancerincidens i Sverige 2014- Nya diagnostiserade cancerfall år 2014. 

Hämtad 10 mars, 2016, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20008/2015-12-26.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2015b). Förbättrat stöd till barn som anhöriga. Hämtat 16 december, 2015, från 

Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19806/2015-

4-15.pdf   

 

Stoltz, P. (2006). Searching for the meaning of support in nursing. A study on support in family care 

of frail aged persons with examples from palliative care at home (Doktorsavhandling, Malmö 
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BILAGA 1. Översikt av litteratursökningar 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

PubMed parental cancer AND 

advanced cancer 

AND experience  

År 2010-2015 3 2 2 2 2 

CINAHL child experience AND 

support AND cancer 

År 2010-2015, 

English, Age child 

6-12 years. 

78 7 4 2 1 

PubMed information 

AND communication 

AND parent AND 

advanced cancer 

År 2005- 2015 6 2 2 2 2 

CINAHL  adolescents AND 

cancer AND emotions 

År 2005-2010, 

English 

24 3 2 1 1 

CINAHL  adolescences AND 

cancer AND 

information AND 

support 

År 2000-2015 

English 

182 5 1 1 1 

CINAHL  Parent’s cancer AND 

Quality of life AND 

children 

År 2000-2015 

English, Child: 6-

12 years 

119 2 2 1 1 

CINAHL  Parent’s cancer AND 

children AND 

information 

År 2000-

2015  English.  

All children. 

195 3 2 1 1 

CINAHL  Parental cancer AND 

information AND 

support 

År 2005-2015 42 2 2 2 1 

CINAHL communication AND 

children AND cancer 

AND support AND 

parent 

År 2005-2015 63 6 1 1 1 

CINAHL Cancer AND family 

AND mother AND 

adolescence 

År 2005-2015 118 5 3 3 3 

PsykINFO Adolescent AND 

Communication AND 

cancer AND family  

År 2000-2015, 

English, Human 

120 1 1 1 1 

CINAHL  Adolescent AND 

cancer AND 

diagnosed AND 

parent 

År 2000-2015 37 5 1 1 1 

 

Urval 1, artiklar valdes efter att ha fångat uppmärksamhet med sin titel, i Urval 2 lästes artiklarnas 

abstrakt, i Urval 3 lästes resultatet som jämfördes med arbetets syfte, i Urval 4 valdes artiklar ut för 

relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 
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BILAGA 2. Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (Reviderad) 

Poängsättning  0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 
Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphän

dig 

Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphän

dig 

Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Barn till en förälder med en 

cancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas / 

Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 

kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 

teori etc) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

Total poäng (max 45 p) p p p p 

 

 

 

 

 

 

p 

% 

 

 

 



 

BILAGA 3. Analysprocess   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Läsning av utvalda 
artiklar

Samla in rådata

Översattes och 
numrerades

Lappar med 
huvudfynd lades i en 

hög, bildade överblick 
över materialet

Nya högar med 
samma kontext, fick 

preliminära kategorier

Data skrevs in i ett 
dokument

Innehållet 
kondensierades

Meningsenheter 
abstraherades varvid 

koder skapades

Koder syntesierades 
till ett nytt resultat 

Huvudkategori och 
underkategori 

bildades



 

BILAGA 4. Exempel på analys (Sida 1 av 2) 

Meningsbärande enhet Översatt 

meningsbärande enhet 

Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

”All but one adolescent 

was concerned with the 

possibility they could be 

diagnosed with cancer at 

some point in the 

future.” 

(Phillips & Lewis, 2015, 

s.854) 

 

Alla ungdomar utom en 

var oroliga att de skulle 

få en cancerdiagnos i 

framtiden.  

Oro för att drabbats av 

cancer i framtiden. 

Ärftlighet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Girls in particular 

wanted to know whether 

they would be tested for 

cancer and if when and 

what kind of tests they 

would receive.” 

(Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009b, s.151) 

Flickor ville veta om de 

skulle bli testade för 

cancer och när och vad 

för test det skulle vara. 

Önskade information 

om ärftligheten. 

Ärftlighet  

Mer information 

om cancer 

 

Erfarenhet av information om 

sjukdomen 

“Some children were 

afraid of ”catching the 

disease genetically”. 

(Bugge, Helseth & 

Darbyshire, 2008, s.430) 

 

Vissa barn var oroliga 

över att genetiskt få 

sjukdomen. 

Oroliga över att få 

sjukdomen. 

Ärftlighet   

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 4. Exempel på analys (Sida 2 av 2) 

 

 

 

 

 

Meningsbärande enhet Översatt 

meningsbärande enhet 

Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

”Belief in open 

communication to keep 

a young person's trust 

and foster a sense of 

collaboration”. 

 (Finch & Gibson, 2009, 

s. 219) 

Tron på öppen 

kommunikation för att 

hålla en ung människas 

förtroende och främja en 

känsla av samarbete 

Viktigt att använda 

öppen kommunikation 

för att behålla 

förtroendet. 

Öppen 

kommunikation. 

 

 

 

 

 

 

 

''Open communication 

was inportant to 

participants.'' 

(Clemmens, 2009, s. 574) 

Öppen kommunikation 

var viktigt för deltagarna.  

Viktigt med öppen 

kommunikation.  

 

Öppen 

kommunikation. 

 

 

Att bli involverad i 

samtalen 

 

 

Erfarenhet av 

kommunikation och 

delaktighet i sjukvården 

“The children who 

experienced open 

communication and 

sharing of information 

about their parent's 

cancer highlighted how 

they felt involved in this 

new family situation”. 

(Semple & McCaugan, 

2013, s. 224) 

 

De barn som upplevt en 

öppen kommunikation 

och utbyte av information 

om föräldrarnas cancer 

betonade hur de kände 

sig involverade i denna 

nya familjesituation 

Öppen kommunikation 

bidrog till att barnen 

kände sig involverade. 

Öppen 

kommunkation. 

  



 

BILAGA 5. Översikt granskade artiklar, MATRIS (Sida 1 av 4) ALLT finns på artiklar som är med i resultatet och diskussion 
Författare  

Land  

Årtal 

Studiens syfte Design, ansats, 

intervention 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat 

(i förhållande till vårt syfte) 

Studiens 

kvalitet 

Bugge, 

Helseth & 

Darbyshire. 

2008 

Norge 

Att använda ett 

stödprogram för barn 

som har en förälder 

med en cancerdiagnos. 

Kvalitativ deskriptiv 

design. 

12 st. (Bortfall av 

barn ej presenterat) 

 

Kvale’s 

fenomenologisk 

hermeutik. 

Under förälderns behandling var det 

vanligt att barnen missförstod 

situationen. Barnen tyckte att det var 

skönt att prata med någon utanför 

familjen. 

75 % 

Grad 2 

Clemmens 

2009  

USA 

Att belysa ungdomars 

erfarenheter av att leva 

med en mamma som 

har bröstcancer 

Kvalitativ. Van Maneńs 

fenomenologisk 

interpretive paradigm. 

Semistruktureade intervju. 

11 st. (Bortfall ej 

presenterat). 

 

Innehållsanalys. 

All verbal 

beskrivning lästes 

av en forskare.  

 

 

Öppen kommunikation ansågs vara 

viktigt för deltagarna. 

77 % 

Grad 2 

Finch & 

Gibson. 

2009 

England 

Att utforska hur unga 

personer får redo på 

deras föräldrar 

cancerdiagnos. 

 

Kvalitativ.  

En interpreatative 

fenomenologisk metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer.   

 

7 st. (Bortfall ej 

presenterat) 

Interpretative 

fenomenologisk 

analys. Smith och 

Dunworth 2003. 

All verbal 

beskrivning lästes 

av en forskare. 

De flesta barnen i studien ville veta mer 

om sjukdom och började söka 

information på egen hand. 

84%  

Grad 1 

Forrest, 

Plumb, 

Ziebland & 

Stein 

2005 

England 

Att utforska hur barn 

till mammor med 

bröstcancer uppfattar 

sjukdomen och 

behandling. 

Kvalitativ intervjustudie 

med tematisk analys. 

31 st. (Bortfall ej 

presenterat). 

NIvo. 

All verbal 

beskrivning lästes 

av en forskare. 

Barnen upplevde att information om 

moderns situation hölls undan från 

dem. 

94% 

Grad 1. 

Helseth & 

Ulsaet. 

2003 

Norge 

Att utforska hur unga 

barn mår och hanterar 

perioden då en förälder 

har cancer. 

Kvalitativ. 

En fenomenologisk 

hermeneutik. 

11 st. (Bortfall ej 

presenterat) 

Open explosive 

metod Kvale’s 

riktlinjer.  

All verbal 

beskrivning lästes 

av en forskare. 

Många olika känslor hos barn 

presenterades när en förälder har 

cancer. 

85 %. 
Grad 1. 

 

 



 

BILAGA 5. Översikt granskade artiklar, MATRIS (Sida 2 av 4). 
Författare  

Land  

Årtal 

Studiens syfte Design, ansats, 

intervention 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat 

(i förhållande till vårt syfte) 

Studiens 

kvalitet 

Kennedy & 

Lloyd-

Williams. 

2009a 

England 

Att utforska hur barn 

hanterar situationen 

då en förälder 

drabbats av cancer. 

Samt att identifiera 

områden där det är 

svårt att ge barnen 

stöd. 

Kvalitativ.  

Semistrukturerade 

kvalitiativa 

intervjuer. 

11 st. (Bortfall ej 

presenterat). 

NVivo version 2.0. 

All verbal beskrivning lästes 

av en forskare. 

Information hjälpte barnet att 

hantera situationen när en 

förälder har cancer. 

85 % 
Grad 1. 

Kennedy & 

Lloyd-

Williams. 

2009b 

England 

Att utforska barnens 

behov av information 

och vilken nivå 

kommunikation 

barnen anser vara 

viktig. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerad 

intervjuer. 

28 st. (Bortfall ej 

presenterat). 

Contructionist ground theory. 

NVivo 2.0.  

All verbal beskrivning lästes 

av en forskare 

Barnen ville ha information om 

sjukdomen och vad prognosen 

var. De ville ha information så 

de kände sig som en del i 

familjen. 

97% 

Grad 1 

Kristjanson, 

Chalmers & 

Woodgate. 

2009 

Canada 

För att undersöka och 

beskriva ungdomars 

behov av information 

och stöd då deras 

mamma har 

bröstcancer 

Exploriatorisk kvalitativ 

design. Grounded teori. 

Semistrukturerad 

intervjuer. 

 

43 st, (bortfall 12 

st). Totalt 31 st. 

Constant comparison 

techniques Glaser & Strauss 

1967. 

All verbal beskrivning lästes 

av en forskare. 

Viktigt att sjuksköterskorna bryr 

sig och ger individuell 

information och stöd. 

88 % 

Grad 1. 

Maynard, 

Patterson, 

McDonald & 

Stevens 

2013 

Australien 

Vad är hjälpfullt för 

ungdomar som har en 

förälder diagnoserad 

med cancer? 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk tematisk 

dataanalys. 

Semistrukturerad 

telefonintervju. 

15 st. (Bortfall ej 

presenterat). 

NVivo version 9,0. Att vara väl informerad gjorde 

barnen mer förberedda på 

förälderns behanding vilket 

minskade deras oro. 

74 % 

Grad 2. 

 

 

 

 



 

BILAGA 5. Översikt granskade artiklar, MATRIS (Sida 3 av 4). 
Författare  

Land  

Årtal 

Studiens syfte Design, ansats, 

intervention 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat 

(i förhållande till vårt syfte) 

Studiens 

kvalitet 

Patterson & 

Rangganadhan. 

2009 

Australien 

Att identifiera och 

bättre förstå behovet 

för ungdomar när de 

har förlorat en 

förälder i cancer. Och 

att fastställa hur 

behoven blivit 

tillgodosett. 

Kvalitativ. Questionnarie 

design. 

62 st. (Bortfall ej 

presenterat). 

Tematisk analys av Morse & 

Field 1995. All verbal 

beskrivning lästes av två 

forskare. 

Framkommer att barnen ville ha 

information om sjukdomens 

ärftlighet. Vill ha mer 

information om cancer, 

cancerbehandling och vad som 

händer 

75% 

Grad 2. 

Phillips 

2014 

USA 

Att använda ett 

stödprogram för barn 

som har en förälder 

med en 

cancerdiagnos. 

Kvalitativ deskriptiv 

design. 

12 st. (Bortfall av 

barn ej 

presenterat) 

 

Kvale’s fenomenologisk 

hermeutik. 

Under förälderns behandling var 

det vanligt att barnen 

missförstod situationen. Barnen 

tyckte att det var skönt att prata 

med någon utanför familjen. 

75 % 

Grad 2. 

Phillips & 

Lewis 

2015 

USA 

Att identifiera det 

signifikanta glappet i 

litteraturen genom att 

belysa ungdomars 

perspektiv när en 

förälder har cancer. 

Kvalitativ.  

Semistrukturerade 

Elakations intervjuer.  

 

 

7 st. 

(Bortfall ej 

presenterat). 

Induktiv dataanalys 

orginalbeskrivning av Glaser 

and Strauss. All verbal 

beskrivning lästes av flera 

forskare. 

De flesta barnen beskriver stöd 

utanför familjen som extremt 

litet. 

90 % 

Grad 1 

Semple & 

McCaugen. 

2013 

Irland 

 

Att undersöka 

upplevelsen av 

familjer när en 

förälder har cancer 

och vilken inverkan av 

psykosocial 

intervention har att 

stödja unga barn 

Kvalitativ metod med en 

deskriptiv kvalitativ 

studie. Psykosocial 

interventionsgrupp. 

7 st. 

(Bortfall ej 

presenterat). 

Tematisk analys av Miles och 

Huberman 

All verbal beskrivning lästes 

av två forskare. 

Barnen ville lära sig mer om 

förälderns cancer. Genom att få 

öppen kommunikation kände 

sig barnen involverade i 

familjesituationen. 

85% 

Grad 2. 

 

 



 

 

 

BILAGA 5. Översikt granskade artiklar, MATRIS (Sida 4 av 4). 
Författare  

Land  

Årtal 

Studiens syfte Design, ansats, 

intervention 

Deltagare barn 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat 

(i förhållande till vårt syfte) 

Studiens 

kvalitet 

Thastum, 

Birkelund, 

Gubba, 

Olesen & 

Romer. 

2008 

Danmark 

Undersöka sätt att 

informera barn om 

förälderns cancer, hur 

barnen uppfattar 

förälderns emotionella 

tillstånd. Och hur 

detta stämmer ihop 

med hur föräldrarna 

hanterar situationen 

med barnen. 

Kvalititativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

21 st. (Bortfall ej 

presenterat). 

1. Fenomenologisk metod av 

Giorgi & Giorgi. 2. NVivo. All 

verbal beskrivning lästes av 

en forskare. 

De flesta barnen ville vara med 

föräldrana på sjukhus för det gav 

dem en större inblick i vad som 

hände. 

94 % 

Grad 1. 

Thastum, 

Munchen-

Hansen, Wiell 

& Romer. 

2006 

Danmark 

 

(a) Att beskriva en 

fokuserad kortsiktig 

preventiv 

rådgivningsprojekt för 

familjer med en 

förälder med cancer. 

(b) att utvärdera 

resultatet av 

rådgivningen med en 

kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

Mixed design.  

2 st semistrukturerade 

intervjuer. 

34 st. (Bortfall ej 

presenterat 

Kvalitativ=Fenomenologisk 

metod i kombination med 

delar av Ground theory.  

Kvantitativ= ANOVAs. 

All verbal beskrivning lästes 

av en forskare. 

Barnen kände att de hamnade i 

skymundan och att ingen 

frågade efter deras upplevelser. 

Några barn tyckte att det var 

dåligt att föräldrarna togs åt 

sidan så att barnen ej fick vara 

med i samtal 

75 % 

Grad 2. 

Zahlis 

2001 

USA 

 

Att beskriva barns oro 

när deras mamma fått 

en cancer diagnos. 

Kvalitativ.  

Deskriptiv. 

Semistrukturerad 

intervjuer. 

35 stycken. Totalt 

16 stycken 

(Bortfall 19 

stycken).  

 

Innehållsanalys av Glaser & 

Strauss 1967. All verbal 

beskrivning lästes av en 

forskare. 

Den största oron som barnen 

hade var att mamman skulle dö. 

82 %. 

Grad 1. 

 

 


