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Abstrakt 
 

Bakgrund 

Ungefär en familj om dagen i Sverige får besked om att deras barn insjuknat i cancer vilket 

förändrar dessa familjers livssituation och tillvaro drastiskt. För att sjuksköterskan ska veta 

hur hon på bästa sätt kan hjälpa familjer behöver hon förståelse för hur situationen kan 

upplevas av olika familjemedlemmar.  

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva familjers upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. 

 

Metod 
En systematisk litteraturstudie med tio artiklar som grund, vilka söktes fram i databaserna 

CINAHL, MEDLINE och psycINFO.   

 

Resultat  
Vid analys av studiernas resultat framkom fyra teman och åtta kategorier. Studierna beskrev 

familjers upplevelser av en förändrad vardag med förlust av kontroll och framtid. Familjers 

upplevelse av att sträva efter hopp, att hålla positivt fokus, skydda sin familj och att leva i 

nuet beskrevs som viktigt. Familj och släkt upplevdes viktigare än tidigare samtidigt som 

personer i liknande situationer gav gemenskap och stöd. 

 

Slutsats  

Föräldrar upplevde en förändrad vardag med förlust av kontroll och framtidsplaner. Många 

tog dagen som den kom i början istället för att spekulera om framtiden. Syskon verkade klara 

av mer än vad föräldrar trodde samtidigt som de kände av bristen på uppmärksamhet  

 

Nyckelord 
Barncancer, familj, litteraturstudie, upplevelser.  
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1 Bakgrund 
 

1.1 Barncancer 
Idag drabbas ungefär 250 barn i Sverige av cancer varje år (Socialstyrelsen, 2009a). Mer än 

hälften av de barncancerdiagnoser som ställs är leukemier och hjärntumörer. Förekomsten är 

ungefär lika mellan pojkar och flickor (Socialstyrelsen, 2009b). Hos barn upp till 15 år är 

cancer den vanligaste dödsorsaken trots att mer än 75 procent botas (Socialstyrelsen, 2009a). 

 

1.2 Familjefokuserad omvårdnad 
Familjen är en grupp personer som ser till varandras bästa och sammanlänkas genom 

ömsesidigt intresse för varandras liv, känslor av samhörighet samt emotionella band. I takt 

med att samhället utvecklas förändras också normen för familjestrukturer, familjen är inte 

längre bunden till blodsband, äktenskap och adoption utan familjen består av de personer som 

tycker sig tillhöra den. Det är inte alltid stöd från make/maka eller syskon som anses mest 

betydelsefullt från patientens och dess anhörigas sida utan kanske snarare en kollegas eller 

grannes stöd. Om sjuksköterskan går in i patientmötet med förförståelsen om patientens 

uppfattning av vilka relationer som är mest betydelsefulla underlättas hennes arbete med 

patienten och dess familjemedlemmar (Wright, Watson & Bell, 2002).  

 

1.3 Förändring och stöd 
När familjen drabbas av kris är det ofta barnen i familjen som blir bortglömda, därför är det 

viktigt att även uppmärksamma syskonen (Björk, 2009). När ett barn i familjen får cancer är 

det inte längre viktigt med arbete och att sköta hemmet. Många gånger kan det leda till 

problem inom familjen, det är inte ovanligt att det leder till separation eller skilsmässa 

(Enskär, 1999). Ofta erbjuds närstående hjälp i form av stödgrupper efter att de förlorat någon 

vilket givetvis är bra, men hjälpinsatser kan vara till nytta redan under sjukdomstiden (Sand, 

2002).  

 

Travelbee som studerade mänskliga erfarenheter av lidande, sjukdom och förlust skrev att alla 

förr eller senare kommer att konfronteras med dessa livshändelser, antingen genom en 

närstående eller genom sig själv. Även om alla kommer att uppleva livskriser är upplevelsen 

olika beroende på personen och hur denna hanterar och accepterar händelsen. I mötet med 

smärta, sjukdom och lidande har människan en tendens att söka efter mening och även 

meningen är olika beroende på person (Travelbee, 2001).  

 

Ofta kan familjemedlemmarna verka lugna samtidigt som det egentligen råder panik 

inombords. Att som anhörig stå hjälplös bredvid och inte kunna göra någonting kan vara 

plågsamt, speciellt att inte längre kunna ta hand om sitt barn hemma. Att tvinga sitt barn att 

tillbringa en svår tid på sjukhus, långt ifrån hemmets trygga miljö kan ge föräldrarna både 

skuldkänslor och dåligt samvete (Sand, 2002). Då barnet vid sjukdom ofta är i fokus är det 

viktigt att även belysa familjens delaktighet kring barnet, dess ohälsa och omvårdnad. 

Eftersom familjens upplevelse också har betydelse för hur barnet accepterar och hanterar sin 

sjukdom är det viktigt att ta reda på hur familjen upplever den svåra situation som de hamnar 

i. Om sjuksköterskan inte vet hur familjer upplever en sådan situation kan hon inte heller veta 

hur hon på bästa sätt kan hjälpa familjen. Det är därför viktigt att synliggöra denna 

problematik för sjuksköterskor i vården av barn.  

 

 

 



 

5 

 

1.4 Närståendes roll i vården 
Som sjuksköterska är det viktigt att visa genuint intresse för närstående och inte bara agera 

som att det vore en plikt. Ögonkontakt och att inte stressa förbi skapar ett mer professionellt 

intryck och visar att även de närstående är välkomna och sedda. Det är också viktigt att 

sjuksköterskan förstår vikten av att de närstående får en stunds avlastning då och då eller 

regelbundet (Sand, 2002).  

 

För att sjuksköterskan ska ha möjlighet att göra en helhetsbedömning av föräldrars 

livssituation bör hon se över deras eventuella problem, copingstrategier, stöd från 

omgivningen samt vilka möjligheter de har att hantera situationen (Enskär, 1999).  

 

Sand (2002) skriver att sjuksköterskans arbete för att involvera närstående som 

samarbetspartners och öka deras betydelse har visat sig ge gott resultat i vården av patienten. 

Hallström och Elander (2004) skriver att studier har visat att föräldrar vill ses som 

samarbetspartners för att vården ska bli så individuell som möjligt. För optimalt samarbete 

krävs klargörande av personal och föräldrars roller, så att alla vet vem som har ansvaret för 

barnets vård. 

 

För god kommunikation krävs att personalen inte bara ger information utan även kan ta till sig 

information från familjen (Hallström & Elander, 2004). Föräldrar vet sällan hur mycket de ska 

berätta för syskonen till det sjuka barnet då de gärna vill bespara dem sanningen så länge det 

går. Ofta underskattar föräldrarna barnens förmåga att hantera kriser. Det är även viktigt att 

syskonen får så ärlig och öppen information som möjligt om sjukdom och behandling 

eftersom förmildrande varianter av sanningen kan leda till förvirring hos barnen och falska 

föreställningar (Sand, 2002). 

 

2 Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva familjers upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. 

 

 

3 Metod 
 

Designen som valdes var en systematisk litteraturstudie. 

 

3.1 Sökstrategi 
Databasen CINAHL användes med sökorden childhood neoplasms som kombinerades med 

AND parents som utökades till OR mothers OR fathers OR single parents OR siblings som 

hämtades från CINAHL Headings. 

 

I databasen psycINFO utfördes sökningen med hjälp av thesaurus vilket gav ämnesordet 

neoplasms som kombinerades med AND parents OR mothers OR fathers OR single parent 

OR siblings. 

 

MEDLINE genomsöktes med följande sökord från MeSH; neoplasms AND parents OR 

mothers OR fathers OR single parent OR sibling. 

 

I de databaser där childhood neoplasms inte var ett ämnesord fick neoplasms användas istället  
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med begränsningen 0-18 år. Sökningen begränsades även till engelskspråkiga och 

vetenskapligt granskade artiklar från 2005 och framåt, se Bilaga 1. 

 

3.2 Urval 
Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle handla om familjer som lever med ett 

cancersjukt barn. Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska, vara vetenskapligt 

granskade och publicerade tidigast 2005. 

 

Exklusionskriterier för artiklarna var att de inte bara skulle beskriva en aspekt av upplevelsen 

hos familjerna, detta för att litteraturstudien skulle återge en så bred bild som möjligt av 

familjers upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. Även artiklar där fokus låg på 

skillnader mellan mödrar och fäder samt föräldrar och syskon i olika åldrar exkluderades.  

 

I urval 1 lästes titlar, nyckelord och abstrakt vilket resulterade i 50 artiklar vars abstrakt 

svarade mot studiens syfte, i detta urval sorterades redan gjorda litteraturstudier bort. Av 

studier som fanns i flera utav databaserna behölls enbart ett exemplar. I urval 2 lästes 

artiklarna i sin helhet vilket resulterade i att 40 artiklar valdes bort, antingen på grund av att 

de var inriktade på enstaka upplevelser, skillnader eller att de inte svarade på syftet. Därefter 

sparades de återstående tio artiklarna (bilaga 2) för vidare granskning och analys. Artiklarna 

granskades med hjälp av granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar 

(Forsberg & Wengström, 2008). Då samtliga artiklar hade tillräckligt högt bevisvärde 

bearbetades och analyserades artiklarna ytterligare. 

 

3.3 Analys 
Under bearbetningen lästes de återstående tio artiklarna igenom ett flertal gånger. Alla artiklar 

lästes först av båda författarna var för sig för att sedan diskuteras gemensamt. Syftet vändes 

till en fråga för att få ut de centrala fynden i artiklarnas resultat som svarade mot studiens 

syfte. I den uttagna textmassan söktes efter mönster och regelbundenheter som kunde beskriva 

likheter och skillnader i de olika textenheterna. De textenheter som berörde liknande och 

motsägande upplevelser sammanlänkades. Därefter skapades nya teman och kategorier 

(Forsberg & Wengström, 2008), vilket resulterade i fyra olika teman: En förändrad vardag 

med förlust av kontroll och framtidsplaner, Familjens känslor och reaktioner, Att hantera 

situationen och Mötet med sjukvården. Under dessa fyra teman växte åtta kategorier fram.  

 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 
Genom att granska att forskaren beskrivit att studien fått godkännande från etisk nämnd och 

att deltagarna gett sitt medgivande försäkras att de valda studierna inte genomförts i strid med 

grundläggande etiska forskningsprinciper (Forsberg & Wengström, 2008).   

 

 

4 Resultat 
 

4.1 En förändrad vardag med förlust av kontroll och framtidsplaner 
4.1.1 Förlust av kontroll och framtid 

När familjen konfronterades med fakta och risken för död försvann all känsla av trygghet. När 

också känslan av odödlighet togs ifrån dem blev familjen sårbar (Björk, Wiebe & Hallström, 

2005). Det var inte längre självklart att kunna skydda sin familj eller att barnen skulle 

överleva sina föräldrar. Detta medförde även att syskons ångest ökade och deras tro på att 
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föräldrarna kunde ordna allt hotades (Sidhu, Passmore & Baker, 2005). Familjemedlemmarna 

beskrev att deras värld föll samman och att de kastades ut i det okända (Björk et al., 2005; 

Ångström-Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 2010). Allt tryggt, 

säkert och välkänt ersattes av rädsla, osäkerhet, kaos och ensamhet. För föräldrar kändes 

situationen overklig, de ville fly genom att försöka förneka den, men det gick inte. Varje dag 

tog en ny riktning, helt ur deras kontroll och de blev beroende av andra. Syskon blev beroende 

av andra som kunde ta hand om dem och föräldrar blev beroende av personal, släkt och 

vänner (Björk et al., 2005).  

 

4.1.2 Förändrad vardag 

Löften och planer ändrades ofta och det var speciellt svårt för syskon detta medförde oro, 

stress och frustration hos hela familjen (Björk et al., 2005; Sidhu et al., 2005). Familjen blev 

mer försiktig med att planera aktiviteter eftersom barnet plötsligt kunde försämras (Brody & 

Simmons, 2007; Ward-Smith, Kirk, Hetherington & Hubble, 2005). Föräldrar i Ångström-

Brännström et al. (2010) uppskattade ett vardagsliv hemma eftersom de kunde ha sitt privata 

liv, sina egna rutiner, göra sådant som de kunde innan barnet blev sjukt och sådant som barnet 

ville, trots att det inte var som innan. Även om det var en ny normalitet så stärktes föräldrars 

hopp om att det en dag kanske kunde bli som vanligt igen.  

 

Att organisera livet runt behandling och långa, frekventa sjukhusvistelser upplevdes som 

krävande av föräldrar (Sidhu et al., 2005). De kunde inte längre jobba, träffa familj eller 

vänner och föräldrarna började se omhändertagandet av det sjuka barnet som ett heltidsjobb 

(Björk et al., 2005). Föräldrar beskrev även att de endast hade begränsad tid och energi vilket 

gjorde det svårt att uppfylla allas behov (Sidhu et al., 2005). Att vara borta från 

familjemedlemmar, resor till och från sjukhuset samt behandlingar var påfrestande och 

påverkade familjens ekonomiska situation (Brody & Simmons, 2007; Enskär, Hamrin, 

Carlsson & Essen, 2011). 

 

Både föräldrar och syskon kände sig känslomässigt låsta eftersom deras tankar hela tiden var 

hos det sjuka barnet (Björk et al., 2005). Föräldrar oroade sig över det sjuka barnets framtid 

och att vardagen påverkades av sjukhusvistelser och nya rutiner (Enskär et al., 2011).  Så 

snart syskonen hade accepterat den nya vardagen tyckte de att de blivit mer vana vid 

situationen. Kraven från omgivningen upplevdes av syskon som innan sjukdomen samtidigt 

som vardagen hade förändrats och aldrig kunde bli densamma igen då en bror/syster i 

familjen hade haft eller fortfarande hade en livshotande sjukdom (Nolbris, Enskär & 

Hellström, 2007).  

 

4.1.3 Ta kontroll, hopp om ljusare framtid 

Livet måste gå vidare och familjen strävade efter att känna hopp och hålla positivt fokus. 

Familjen började snabbt försöka återuppbygga sin vardag för att underlätta för barnets och 

familjens överlevnad. De försökte få kontroll för att reducera inre kaos och de försökte känna 

sig nära andra för att minska ensamheten. Föräldrar kände att det var viktigt att hitta nya 

rutiner och återvända till ett normalt liv där de kände att de hade kontroll. För att få kontroll 

började familjen ta ett steg i taget (Björk et al., 2005) och detta krävde sjukskrivning och 

semesterdagar från jobbet (Björk et al., 2005; Ward-Smith et al., 2005). Vissa försökte även ta 

kontroll genom att leta information (Björk et al., 2005; Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & 

Matthews, 2010).  

 

Trots att barnets cancerdiagnos var chockerande verkade föräldrar snabbt fokusera sina tankar 

på vad som behövde göras för att bota sitt barns sjukdom (Brody & Simmons, 2007). Tanken 
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på att andra familjer hade det svårare hjälpte vissa föräldrar att hålla positivt fokus (Björk et 

al., 2005). Andra föräldrar fick hopp om att behandlingen var hanterbar och att sjukdomen 

kunde besegras då de såg att andras barn blev bättre. När behandlingen fortskred började 

familjerna känna hopp och kunde vara glada över att behandlingen gick som planerat. Trots 

osäkerhetskänslorna kunde de ha framtiden i tankarna, hoppet började växa och de beskrev att 

de började tro att barnet kunde överleva. Vid nästa behandling kunde de se tillbaka på det 

positiva och känna att kommande behandling kunde gå bra (Ångström-Brännström et al., 

2010).     

 

4.2 Familjens känslor och reaktioner 
4.2.1 Föräldrars känslor och reaktioner 

You’re on an emotional rollercoaster ride like all the time because it’s like everything is 

up and down . . . I mean that’s every parent’s nightmare, right? To have their child go 

through cancer and to watch them suffer like he did. Tears at the heart strings, very 

difficult. (Fletcher, Schneider & Harry, 2010, s. 290).  

 

Föräldrar uppgav att de upplevde ångest över att se vad det sjuka barnet behövde gå igenom. 

Många ansåg sig ofta vara trötta, ha sömnproblem och vara ledsna (Enskär et al., 2011) samt 

att det var svårt att möta andras reaktioner till deras barns sjukdom (Björk et al., 2005; Enskär 

et al., 2011). En del föräldrar uppgav att hälsoproblem ibland lämnades obehandlade då de ej 

tog sig tid eller orkade ta hand om sig själva eller söka behandling för sina egna hälsoproblem 

(Fletcher et al., 2010). Enligt Enskär et al. (2011) ansåg sig vissa föräldrar ha ett 

tillfredsställande liv trots svårigheter på grund av barnets sjukdom.  

 

Ångström-Brännström et al. (2010) beskrev att när föräldrar såg sitt barn leka och må bra 

mådde också de bra. Barnets förmåga att hantera sjukhusvistelser och behandlingar lättade 

föräldrarnas ångest. Föräldrar kände att deras sjuka barns förmåga att leka och ha kul lättade 

deras belastning. En förälder hade lagt märke till att när hon var ledsen eller grät så tröstade 

hennes barn henne med skämt, kärlek och tillgivenhet.  

 

Att barnet fick gå i lekterapi uppskattades av både barn och föräldrar som såg fram emot att 

träffa personalen på lekterapin. Lekterapin sågs som något annat än behandling och att den 

fanns där gav ett nödvändigt andrum. Barnen kunde gå dit själva vilket gav alla lite tid för sig 

själva (Ångström-Brännström et al., 2010). Föräldrar vars övriga barn hade tillgång till 

syskonläger beskrev fördelen med att få tid för sig själva och att ladda om samtidigt som 

syskon hade någonstans där fokus låg på dem (Sidhu et al., 2005).  

 

Enligt Brody och Simmons (2007) uppgav en far att då han fick reda på att sonen hade cancer 

spelade ingenting annat någon roll. Hans fokus låg enbart på att ta hand om sin son och sin 

familj. Han beskrev även känslan av att bli mentalt överbelastad och att det ibland var svårt att 

hålla känslorna under kontroll. Föräldrar tyckte sig uppleva förändring i sin personlighet och i 

sitt sätt att uppfostra sina barn. Vissa beskrev att de var mer överseende medan andra var mer 

stöttande och förstående av sina barn. 

 

Föräldrar sörjde över att syskon till det sjuka barnet förlorade sin barndom då de ansåg att 

syskonen tvingades växa upp för tidigt (Sidhu et al., 2005). Enskär et al., (2011); Sidhu et al. 

(2005) beskrev att föräldrar upplevde skuld över att inte finnas där för syskonen och sorg över 

förändringar. Björk et al. (2005) beskrev att föräldrar även kände sig maktlösa över att ej 

kunna göra något åt situationen. Enligt Sidhu et al. (2005) beskrev föräldrar hur familjen nu 

exponerades för händelser och svåra situationer som de annars kanske aldrig hade upplevt. 
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Trots syskonrivalitet och avundsjuka såg föräldrar att syskon var oroliga över och 

medlidsamma gentemot det sjuka barnet.  

 

4.2.2 Syskons känslor och reaktioner 

Nolbris et al., (2007) beskrev att det friska syskonet ansåg sig leva med sjukdomen. Om det 

sjuka barnet var i en bra period av sjukdomen mådde även det friska syskonet bra medan de 

under behandling kände sig negativt påverkade. Syskon beskrev hur de brukade bråka innan 

och efter cancerdiagnosen. De beskrev situationer då det förekom mer eller mindre slagsmål. 

Att slåss var en situation som upplevdes som att det motsvarade hälsa men också att ha kul 

ihop. 

 

Oro över prognos och vad som hände för tillfället var en konstant följeslagare i det dagliga 

livet hos syskon. Det upplevdes speciellt i nöjessituationer då plötsligt tankar av oro kunde 

dyka upp. Specifika händelser som relaterade till tidigare omständigheter och vad andra hade 

sagt till dem kunde stimulera ångestprocessen. Syskon beskrev att det var svårt att se 

biverkningar av medicin och behandling som att det sjuka barnet blev argt, tjockt eller 

tappade hår. Tankar om att förlora sin bror/syster var något som syskon hade upplevt, 

tankarna hade varit med sedan dagen de hörde om cancern. De ville inte att syskonen skulle 

dö men samtidigt önskade de sina syskon ett bättre liv. Tankar kring om det var ett liv värt att 

leva uppstod hos många syskon vilket också kunde bidra till vidare tankar om lojalitet mot det 

sjuka barnet (Nolbris et al., 2007). 

 

Enligt Sidhu et al. (2005) var det svårt för syskon att förstå varför föräldrarna var borta och 

varför de tvingades bli omhändertagna av andra, de kunde tolka det som avvisande. Då 

föräldrar var överbeskyddande mot det sjuka barnet upplevde syskon det som att föräldrarna 

bara brydde sig om det sjuka barnet. Nolbris et al., (2007) beskrev att syskon ibland upplevde 

svårigheter med att vara generösa mot det sjuka barnet när de såg att deras bror/syster fick all 

uppmärksamhet från föräldrar och släkt. Syskon ville att barnet skulle få sina behov 

tillgodosedda men inte få för mycket uppmärksamhet. De uttryckte också ilska mot sin 

bror/syster men på samma gång förstod de att situationen inte var det sjuka barnets fel. 

 

Syskon upplevde att de hade dubbel lojalitet vilket ledde till en konflikt mellan deras egna 

intressen (skola, vänner, arbete) och att vara tillsammans med sin sjuka bror/syster. Ibland tog 

syskon på sig roller som vårdgivare eller förälder. Att inte kunna hjälpa till beskrevs vara 

frustrerande (Nolbris et al., 2007).  För att uttrycka sin kärlek och oro använde sig vissa 

syskon av målning vilket var ett effektivt sätt för dem att få utlopp för sina tankar och känslor 

(Nolbris, Abrahamsson, Hellström, Olofsson & Enskär, 2010).  

 

4.2.3 Förändrade relationer 

Familjen blev mer viktig under sjukdom än innan eftersom sjukdomen förde alla 

familjemedlemmar närmare varandra och banden stärktes (Björk et al., 2005; Ångström-

Brännström et al., 2010). En mamma uppgav att dotterns cancer fört familjen samman och att 

de nu visste vilka som var deras vänner och vad som var viktigt i livet (Ward-Smith et al., 

2005). Vissa föräldrar ansåg att deras familjer och förhållandet mellan man och hustru 

stärktes under sjukdomstiden (Brody & Simmons, 2007) medan andra menade på att 

relationen mellan man och hustru förändrats, att de levde ihop men inte längre som man och 

hustru. Små förändringar i det sjuka barnets tillstånd påverkade familjens humör som i sin tur 

påverkade förhållanden inom familjen (Björk et al., 2005). Även stress påverkade 

familjemedlemmarnas förhållanden negativt (Ward-Smith et al., 2005).  
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Upplevelsen av att vara ett bra team tillsammans med det sjuka barnet kunde skingra några av 

sjukdomens hot eftersom de kunde möta svårigheterna tillsammans. Föräldrar uppskattade att 

kunna vara nära sitt barn, ge stöd, omsorg och tillgodose sitt barns behov. Känslan av närhet 

mellan föräldrar och deras barn upplevdes som att vara så nära att de kände att de ”blivit ett” 

med sitt barn. Inom denna närhet kände föräldrar att de uppmuntrade sitt barn genom att 

erbjuda försäkran om att smärta och rädsla kunde hanteras och att inget kommer att hända just 

nu. Önskan om närhet upplevdes ömsesidig då föräldrar beskrev att deras barn ofta ville vara 

fysiskt nära dem (Ångström-Brännström et al., 2010).  

 

Den emotionella närheten mellan föräldrar och barn gav tillfälle att prata om existentiella 

frågor. Även om barnens sporadiska frågor om döden var svåra för föräldrarna att hantera var 

det en lättnad för dem att kunna kommunicera ärligt. Det var lugnande för föräldrar att kunna 

svara på barnets frågor och att förklara på ett sätt som barnet kunde förstå, speciellt då de 

skulle förklara diagnosen (Ångström-Brännström et al., 2010). Föräldrar sa att de gjorde allt 

de kunde för att kommunicera på ett så positivt sätt som möjligt med syskonen och det ansågs 

viktigt att behålla tilliten och en öppen kanal för kommunikation. Föräldrar visste att de ej 

kunde dölja sjukdomen från syskonen eftersom cancer är en så synlig sjukdom (Sidhu et al., 

2005). 

 

Syskons förhållanden upplevdes som en unik, nära och vänskaplig relation med en närhet som 

ej upplevdes med andra. De hade förtroende för varandra och tillit när det verkligen gällde. 

Att träffas över tid och dela sitt vardagsliv var något de tog för givet innan sjukdomen 

(Nolbris et al., 2007) men de saknade ändå både sina syskon och föräldrar (Björk et al., 2005).  

 

4.3 Att hantera situationen 
4.3.1 Strategier 

Före diagnosen trodde inte en del föräldrar att deras liv skulle förändras på grund av en 

diagnos. Efter diagnosen lärde de sig att anpassa sig till situationer och omständigheter genom 

att använda de resurser som fanns tillgängliga (Brody & Simmons, 2007). För vissa var en 

positiv inställning och att ha hopp avgörande för att hantera situationen (Brody & Simmons, 

2007; Enskär et al., 2011; Fletcher et al., 2010).  

 

En del föräldrar förnekade att deras barn var sjukt genom att hoppas att sjukdomen skulle 

försvinna (Miedema et al., 2010) eller vägra tro att barnet ej skulle överleva (Fletcher et al., 

2010). Samtidigt som vissa föräldrar sade sig förstå meningen med sitt barns 

överlevnadsstatistik kände de att statistiken ej skulle gälla för deras barn (Ward-Smith et al., 

2005). Att tro på Gud och att han har makten var en annan strategi för att orka hantera 

situationen (Brody & Simmons, 2007).  

 
Miedema et al., (2010) beskrev att vanliga känslomässiga strategier som användes var 

undvikande och flykt från svåra känslor, att acceptera situationen, känna kontroll, söka 

professionell hjälp, skapa minnen, substansberoende och återskapa kontakten med barnen. 

Andra strategier var att samla styrka, vara stolt över det sjuka barnet och förbereda sig för det 

värsta. En del av de föräldrar som hanterade situationen genom att undvika svåra känslor 

lyckades. Under tiden samlade de styrka från familj och vänner innan de vände sig till de 

svåra psykologiska kraven som var en del i att vårda ett barn med cancer. Enligt Brody och 

Simmons (2007); Fletcher et al. (2010); Miedema et al. (2010) fokuserade föräldrar på att 

aldrig ge upp och ta dagens problem istället för att tänka för mycket på framtiden. Miedema et 

al. (2010) beskrev vidare att humor och firande användes som distraktion för att orka med 

sina känslor. En del föräldrar engagerade sig i att stötta andra familjer som var i liknande 
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situationer eller skriva memoarer för att minnas. Andra familjer försökte upprätthålla balansen 

och det normala i familjen genom att byta arbete, arbetstider eller inta en annan roll på arbetet 

för att få ihop det med det nya livet. Alla copingstrategier var inte lika effektiva, en del 

skapade snarare problem för familjen. I sitt arbete med att försöka hantera situationen fick 

många sammanbrott och detta ledde för vissa till depression och självmordstankar.  

 
4.3.2 Stöd och gemenskap 

Stöd definierades av föräldrar som känslomässigt, fysiskt eller ekonomiskt (Ward-Smith et 

al., 2005). Föräldrar uttryckte betydelsen av att ha stöd i sitt liv, det gjorde att de kunde 

engagera sig i aktiviteter som de annars ej skulle kunnat. Stödet fungerade som bollplank att 

ventilera sig mot och för att få utlopp för sina känslor, detta stärkte deras förmåga att hantera 

situationen (Fletcher et al., 2010). Stödnätverken hjälpte föräldrar att förbli starka emotionellt 

och psykologiskt såväl som det hjälpte dem att försörja familjens grundläggande behov 

(Brody & Simmons, 2007; Ångström-Brännström et al., 2010). Enligt Fletcher et al. (2010) 

fick familjer förlita sig på att andra skulle utföra vardagsrutiner åt dem och för vissa föräldrar 

var det svårt.   

  

Stöd från arbetsplatsen var viktigt för föräldrar som var tvungna att fortsätta arbeta för att ha 

råd med barnets behandlingar. Arbetsgivare som tillät ledighet utan risk att förlora arbetet gav 

föräldrar tillfälle att stötta familjen emotionellt genom att vara tillgänglig under barnets 

behandling och ekonomiskt genom att fortsätta tjäna pengar (Brody & Simmons, 2007). För 

de föräldrar som fick betald sjukskrivning var det en lättnad att slippa tänka på eller gå till 

jobbet och det var en förutsättning för att kunna vara nära barnet och familjen (Ångström-

Brännström et al., 2010). Föräldrar uppskattade det ekonomiska stöd som de fick från 

samhället, kyrkan och släkten (Brody & Simmons, 2007).  

 

Föräldrar uppskattade att se hur alla samarbetade för att underlätta för familjen (Ångström-

Brännström et al., 2010). Även att vänner fanns där för att prata om annat än barnets sjukdom 

upplevdes som stöttande (Brody & Simmons, 2007; Ward-Smith et al., 2005). Mor- och 

farföräldrar stöttade genom att ta hand om syskon då föräldrar tvingades vara på sjukhuset 

(Björk et al., 2005; Brody & Simmons, 2007; Ward-Smith et al., 2005).  

 

Fletcher et al., (2010) beskrev vikten av att ha vänner och familj att prata öppet med och dela 

sina känslor med, men ännu viktigare var att prata med andra som upplevt samma sak. Enligt 

Ångström-Brännström et al. (2010) upplevdes en djup känsla av gemenskap med andra 

föräldrar i liknande situationer. Även avdelningen, som blev familjens andra hem under 

behandlingarna blev en plats där de kände gemenskap och förtroende. Att vara med andra 

föräldrar på avdelningen och känna deras stöd och sällskap minskade ångesten. De kände att 

de kunde prata med varandra om allt angående barnets sjukdom och behandling. Även syskon 

kände samhörighet med andra som var i samma situation (Sidhu et al., 2005). Enligt Nolbris 

et al., (2010) var vänner och skolkamrater viktiga men de förstod inte alltid hur syskonen 

kände fastän de berättat om situationen. Syskon i stödgrupp upplevde att de blev bekräftade 

när de pratade om sin bror eller syster. Även om de äldre syskonen var bättre på att uttrycka 

sig verbalt var det till en hjälp för de yngre som kände likadant men som hade svårare att 

uttrycka sig. Det var viktigt för syskon att höra vad andra i samma situation kände. De kände 

en gemenskap och upptäckte att de inte var ensamma om sina känslor och tankar. Det var 

framför allt viktigt att känna att det var tillåtet att uppleva lycka och kunna skratta trots den 

svåra situationen.  
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4.4 Mötet med sjukvården 
Föräldrar beskrev både positiva och negativa kvaliteter med sjukvården, även om det mesta 

var positivt. Hälso- och sjukvården sågs som en källa till både påfrestning och stöd. 

Tillgången på sjukvård uppskattades medan kommunikationen ibland sågs som bristande med 

för lite information (Ward-Smith et al., 2005). Vårdpersonalens vilja att svara på familjens 

frågor uppskattades (Brody & Simmons, 2007).  

 

Föräldrar upplevde kommunikationen som mycket viktig, speciellt för att både kunna ge och 

ta emot information om sitt barns diagnos och behandling (Brody & Simmons, 2007). 

Föräldrar kände sig trygga när de kände till sitt barns sjukdom och behandling och lätt kunde 

följa diskussionen mellan sjuksköterskor och läkare (Ångström-Brännström et al., 2010). De 

kände att de fick vara med och bidra till vårdbeslut men blev frustrerade då behandlingsplaner 

ändrades (Ward-Smith et al., 2005). I situationer där föräldrar upplevde kaos var det svårt att 

ta in information. När sjukvårdspersonalen hade bråttom, gav dåliga svar eller inga alls ökade 

det inre kaoset hos föräldrar. Detta i samband med att många var inblandade i barnets vård 

gjorde att föräldrar kände sig ensamma. När föräldrar hade varit i vården under en längre tid 

kände en del att personalen tog för givet att de visste allt och att de inte längre fick den 

uppmärksamhet de behövde. Föräldrar beskrev även en beroendeställning gentemot 

personalen, de ville inte störa, klaga eller vara till besvär (Björk et al., 2005).  

 

Vårdpersonalen framställdes som ett stöd, att ha en sjuksköterska som barn och föräldrar såg 

som sin egen gav kontinuitet i vården (Ångström-Brännström et al., 2010). Professionalism 

och medkänsla hos vårdpersonalen gav stöd till föräldrar och upplevdes ha stor betydelse för 

deras hantering av situationen och för deras återhämtningsförmåga (Brody & Simmons, 

2007). Att kunna lita på och känna empati från sjuksköterskor gjorde att en nära relation 

utvecklades mellan föräldrar och sjuksköterskor på avdelningarna. Föräldrar kände sig trygga 

då information gavs till barnet på ett lugnt och ärligt sätt och när sjuksköterskan samarbetade 

med barnet på ett mjukt vis. Föräldrar tyckte att de visste bäst vad barnet behövde och 

önskade att få vara delaktiga i sitt barns vård (Ångström-Brännström et al., 2010). 

 

Föräldrar uppskattade att sjuksköterskor stannade till vid sängen för att prata med barnet och 

föräldrarna eller leka och skoja en stund. De gav sin uppmärksamhet till hela familjen, inte 

bara det sjuka barnet. Det gjorde att föräldrar inte kände sig övergivna i sitt ansvar för det 

sjuka barnet. Genom hela behandlingen uppskattade föräldrar sjuksköterskans expertis och 

ärlighet och det gav hopp (Ångström-Brännström et al., 2010). Då sjukvårdspersonal tog hand 

om barnet under behandlingarna kände sig föräldrar bekväma med att lämna barnet hos dem 

(Ward-Smith et al., 2005). Föräldrar upplevde även att läkare gav rätt behandling, att 

personalen visste vad de gjorde och att de förstod såväl barns som föräldrars individuella 

behov (Enskär et al., 2011).  

 

Många föräldrar ansåg att de fått tillräcklig information från personalen om barnets sjukdom 

och behandling för att kunna hjälpa dem att hantera situationen (Enskär et al., 2011). Dock 

uppgav en far som var primär vårdnadshavare för sin son att han tyckte att vårdpersonalen 

fokuserade mer på att ge modern information om sonen trots att hon ej hade vårdnaden om 

honom. ”Doctors and nurses and everything [should] realize that maybe you don’t have to 

come in and talk to the woman in the room, that maybe the man’s also involved in it a little bit 

more.” (Brody & Simmons, 2007, s. 160).   
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5 Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 
För att sökningarna i databaserna skulle bli så korrekta som möjligt söktes hjälp hos 

bibliotekarie som var insatt i databasernas upplägg vilket Forsberg och Wengström (2008) 

rekommenderar. Databaserna CINAHL och MEDLINE valdes utifrån sina 

omvårdnadsperspektiv och därefter valdes psycINFO till på grund av dess psykologiska 

aspekt inom omvårdnad. Ordet family som återfinns i studiens syfte användes inte på grund 

av att det gav ett begränsat antal träffar där få svarade mot syftet. Istället användes sökorden 

parents och siblings för att få med både artiklar som handlade om familjers upplevelser och 

artiklar som tog upp enbart föräldrars eller syskons upplevelser.  

 

Eftersom exklusionskriterierna var relativt många och omfattande kan det tänkas att resultatet 

inte är helt representativt för de studier som finns tillgängliga inom området. Artiklar som 

exkluderats kan ha innehållt aspekter som ej framkommit i redovisade artiklar men eftersom 

de artiklar som använts är så pass breda bör de ha fått med de allra flesta aspekter. Även 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att om strategin är att undersöka ett ämne så brett 

som möjligt anpassas urvalsmetoden till att hitta så olika informationskällor som möjligt med 

hänsyn till de kvaliteter som beräknas hittas.  

 

Alla studier som inkluderades var genomförda i USA, Kanada, Australien, Sverige och Island 

vilka alla betraktas som i-länder. Tillgänglighet och kvalitet på sjukvård varierar i världen 

vilket påverkar barnens chans att överleva och därmed möjligtvis också familjernas 

upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. Detta medför att resultatet inte är 

representativt för andra delar av världen där förhållanden ser olika ut. Trots att kvalitativa 

studier inte är generaliserbara anser vi att studiens resultat är överförbart på samtliga 

ovanstående länder på grund av deras liknande kontext. Den information som framkom i 

studien var enligt oss tillräcklig för att kunna göra en sammanställning utifrån syftet.  

 

Nio av de tio artiklar som användes i studien var kvalitativa, vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är en metod som syftar till att beskriva och förstå erfarenheter och 

upplevelser, vilket var studiens syfte. Kvalitativa intervjuer bidrar till att forskningsfrågan 

som undersöks får en mer detaljerad beskrivning av upplevelsen som svar. Ytterligare en 

styrka enligt Polit och Beck (2008) är att författarna först läste artiklarna var för sig för att 

sedan diskutera dem gemensamt vilket medför en mindre subjektiv tolkning. I de tio artiklar 

som analyserades hittades mycket information som svarade mot syftet. Det blev mycket 

material att gå igenom och analysera vilket var bra men det bidrog även till svårigheter. 

Teman och kategorier växte snart fram men då många upplevelser passade in under flera 

kategorier var det ibland svårt att avgöra vart de hörde hemma. Efter att ha läst igenom texten 

ett flertal gånger och testat flera varianter är vi nöjda med resultatet.  

 

Efter att ha granskat artiklarna med mallar för kvalitetsgranskning i Forsberg och Wengström 

(2008) bedömdes samtliga artiklar vara av medelhög till hög kvalitet. Genomgående har 

artiklarna i olika utsträckning beskrivit metoden och använt citat som stärker resultaten. 

Artiklarnas författare har även diskuterat sitt resultat kritiskt med stöd av annan vetenskaplig 

litteratur.  

     

5.2 Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer att en del föräldrar inte trodde att deras liv skulle förändras på grund 

av en diagnos men då de fått diagnosen uppgav föräldrar att deras liv och vardag hade 
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förändrats. Föräldrar kände skuld över att inte finnas där för sina övriga barn. Resultaten kan 

tolkas vara motsägande men vi tror att föräldrarna inte menade ordagrant att ingenting skulle 

förändras. De var säkert medvetna om att livet skulle förändras men kanske inte i den 

utsträckning som det faktiskt gjorde. Att livet skulle kretsa kring barnet och dess sjukdom 

dygnet runt och att övrig familj skulle komma att försummas var troligen inget som föräldrar 

hade kunnat tro. Björk (2009) skriver att det ofta är barnen i familjen som blir bortglömda när 

familjen drabbas av kris, det är därför viktigt att även uppmärksamma syskonen. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att många olika strategier för att hantera situationen användes. 

Att hålla positivt fokus, ha hopp, ta dagens problem och leva i nuet eller att förneka 

sjukdomen var vanliga strategier för att hantera den svåra situationen. Enligt Travelbee (2001) 

upplever alla människor någon gång i livet livskriser men sättet att hantera dem på varierar 

från person till person. Travelbee menar att det finns ett samband mellan att bry sig om något 

och att lida. Lidande uppstår då man upplever att någon man värdesätter hotas. Ju större 

betydelse det man riskerar att förlora har, desto starkare lidande upplevs. Travelbee skrev att 

genom att uppmuntra hopp hos lidande människor hjälper sjuksköterskan individerna att 

hantera lidandet bättre (Travelbee, 2001). Medan vissa sökte professionell hjälp, försökte 

acceptera situationen och skapa minnen skapade sig andra ett substansberoende i sina försök 

att hantera situationen. Även om inte alla copingstrategier var lika effektiva var de ändå olika 

sätt för föräldrar och syskon att hantera en situation som kändes ohanterlig. Även Cullberg 

(2006) skriver att människor har olika försvarsmekanismer för att hantera krissituationer. Vi 

tror att de flesta har copingstrategier som fungerar bra i många situationer medan de samtidigt 

har strategier som fungerar mindre bra. Enskär (1999) skriver att sjuksköterskan behöver ta 

del av anhörigas resurser som möjligheter att hantera situationen, stöd från omgivningen och 

eventuella problem för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. Vi anser att det är en förutsättning 

för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa familjen och därmed det sjuka barnet.  

 

I resultatet framkommer att föräldrar upplevde förändrade relationer inom familjen på grund 

av barnets sjukdom. De beskrev att små förändringar i barnets tillstånd och stress påverkade 

förhållanden inom familjer negativt. Relationer mellan make och maka förändrades, de levde 

ihop men inte längre som man och hustru. Resultatet visar också att andra föräldrar upplevde 

att cancern snarare fört familjen närmare varandra och att förhållanden mellan man och hustru 

stärkts. Enskär (1999) skriver att förändringar som uppkommer i samband med barnets 

cancerdiagnos många gånger kan leda till problem inom familjen och att det ofta leder till 

skilsmässa eller separation. Enskär tar dock inte upp det senare nämnda resultatet att det lika 

väl kan stärka familjerelationer. Skillnaden skulle å ena sidan kunna förklaras med att vården 

mer och mer fokuserar på att också hjälpa familjen till den sjuka vilket kan bidra till att stärka 

banden mellan familjemedlemmarna. Å andra sidan skulle en annan förklaring kunna vara att 

det i dagens samhälle verkar vara mer accepterat att söka och ta emot professionell hjälp för 

även psykologiska problem.    

 

Resultatet visar att brist på tid och ork bidrog till att föräldrar reagerade med att inte söka vård 

för sina hälsoproblem. Vi tror att om föräldrar inte tar hand om sig själva påverkas hela 

familjens hälsa och det blir svårare för dem att ta hand om sin familj. Vi ser inte hur man 

skulle tjäna tid eller ork på att lämna ett hälsoproblem obehandlat utan snarare tvärtom lär det 

påverka familjen negativt i längden. Sand (2002) tar upp betydelsen av att sjuksköterskan 

visar genuint intresse för de närstående och Enskär (1999) beskriver att sjuksköterskan bör se 

över föräldrars eventuella problem. Vi anser att om sjuksköterskan gör dessa saker och vet om 

att föräldrar kan reagera på det här sättet borde hon kunna se om det förekommer 
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hälsoproblem inom familjen. Med denna information har hon möjlighet att föra problemen på 

tal och se om familjen är mottaglig för hjälp.   

 

I resultatet framkommer att i mötet med vården var det vanligt att föräldrar försökte leta reda 

på information själva och att då de varit i vården en längre tid kände att personal tog för givet 

att de redan visste allt. Ringnér, Jansson och Graneheim (2011) beskriver att sjuksköterskor 

ibland ger för lite information till anhöriga, framför allt när det gäller anhöriga med 

sjukvårdserfarenhet och anhöriga till patienter som vårdats tidigare. De som upplever att de 

får för lite information från sjukvården söker ofta själva information kring sjukdomen vilket 

kan bli problematiskt då det är svårt att bedöma kvaliteten och detta kan leda till 

missuppfattningar. Vi anser att det inte ska behöva gå så långt utan sjukvården ska förse 

patient och anhöriga med individuellt anpassad information som de själva vill ha och behöver. 

Om de trots allt inte känner att de fått tillräckligt med information ska de ändå känna sig 

trygga med att fråga personal utan att vara rädda för att störa eller vara till besvär. Vi känner 

igen fenomenet från praktisk erfarenhet där vi lagt märke till att personal av olika anledningar 

bemöter anhöriga med sjukvårdserfarenhet annorlunda. Bemötandet kan tänkas bero på att 

personal tror att dessa anhöriga redan har mycket kunskap, men i själva verket kanske inte 

kunskapen räcker till för att känna sig trygg i situationen. En annan anledning kan vara att 

personal inte vill ”trampa anhöriga på tårna” genom att informera om sådant som de redan 

vet. Betydelsen av att både kunna ge och ta emot information om barnet och dess sjukdom 

och en fungerande kommunikation beskrevs vara mycket viktig. Att få raka svar, förklaringar 

och kontinuerlig information om behandling och framsteg i barnets tillstånd upplevdes av 

föräldrar som viktigt. I en studie beskrevs att en av de negativa sidorna med sjukvården var 

den bristande kommunikationen med för lite information. En far berättade hur han upplevde 

att personalen fokuserade på att ge informationen till barnets moder som inte hade vårdnaden 

om det sjuka barnet istället för till honom. Vi anser att det kan bero på att det är en vedertagen 

uppfattning att modern är primär vårdnadshavare med huvudansvaret för barnet, vilket säkert 

kan få fäder att känna sig åsidosatta, mindre viktiga och därför kan få en sämre uppfattning av 

vården. Vidare belystes i studien att föräldrar uppskattade att kunna följa diskussionen mellan 

vårdpersonalen, och föräldrar ansåg att de fått tillräckligt med information från personalen för 

att kunna hantera situationen. Vi tror att hur mycket eller hur lite information som ges och 

kontexten kring informationen skiljer sig mellan olika sjukhus och speciellt mellan olika 

länder vilket kan vara en anledning till att studierna redovisar så olika resultat. Det kan också 

bero på studiens upplägg då de positivt inställda deltagarna i den kvantitativa studien fått 

svara på skalor i enkäter medan de mer negativt inställda deltagarna fått genomgå intervjuer 

där de kunnat uttrycka sig mer fritt.  

 

I mötet med vården beskrev föräldrar att ärlighet uppskattades och även personalens vilja att 

svara på frågor. När personalen hade bråttom eller många var inblandade i barnets vård 

upplevde föräldrar kaos och de kände sig ensamma. Föräldrar uppskattade att personal tog sig 

tid att prata med barnet och föräldrarna och därigenom uppmärksammade hela familjen. Detta 

gjorde att föräldrar kände sig mindre ensamma i sitt ansvar för det sjuka barnet. Även Sand 

(2002) skriver att sjuksköterskan visar ett genuint intresse genom att inte stressa förbi utan 

istället få de närstående att känna sig välkomna och sedda. Sjuksköterskans arbete för att 

involvera närstående som samarbetspartners i vården har visat sig ge gott resultat i vården av 

patienten (Sand, 2002). Det är också viktigt att sjuksköterskan skapar sig en förståelse om 

vilka relationer som patienten värdesätter mest (Wright, Watson & Bell, 2002). I vårt resultat 

framgick att föräldrar fick stöd från många olika ställen. Det upplevdes viktigt att ha vänner 

och familj att prata öppet och dela sina känslor med. Dock visade det sig ofta vara ännu 

viktigare att få möjlighet att prata med andra i liknande situationer och känna gemenskap både 
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för föräldrar och för syskon. Vi vill belysa vikten av att sjuksköterskan bör erbjuda och hjälpa 

anhöriga som vill hitta andra personer i samma situation, exempelvis stödgrupper eller 

organisationer för föräldrar och syskon. Även Rydén och Stenström (2008) beskriver att 

socialt stöd kan bidra till minskad stress och därmed stärkt hälsa där emotionellt stöd verkade 

vara av stor betydelse. Vi tror att det för sjuksköterskan kan vara svårt att förstå hur viktig hon 

egentligen är för alla patienter och anhöriga som hon vårdar men i resultatet framgick att 

föräldrar upplevde att personal var en viktig källa till stöd. 

 

 

5.3 Konklusion 
Föräldrar upplevde en förändrad vardag med förlust av kontroll och framtidsplaner. De 

började sträva efter hopp och en positiv attityd för att klara den nya vardagen. Många tog 

dagen som den kom i början istället för att spekulera om framtiden. Syskon verkade klara av 

mer än vad föräldrar trodde samtidigt som de kände av bristen på uppmärksamhet. I studiens 

artiklar har både positiva och negativa kommentarer framkommit om sjukvården, framför allt 

om sjukvårdens bemötande och hur mycket information som ges till de anhöriga. Föräldrar 

ansåg att kommunikationen mellan dem och sjukvården var viktig och de ville ha ärlig och 

rak information genom hela vårdförloppet. 

 

5.3.1 Klinisk implikation 

Studien kan ge en överskådlig bild över hur upplevelserna kan se ut hos en del föräldrar och 

syskon och detta kan vara en hjälp för sjuksköterskan. Både föräldrar och syskon uppskattade 

att dela sina tankar och känslor med andra i samma situation och därför bör sjuksköterskan 

anstränga sig för att hjälpa familjer att finna gemenskap. I en del fall har föräldrar känt sig 

förbisedda och att de fått för lite information och detta kan vara något för sjuksköterskan att ta 

till sig och förbättra. Genom att ta del av denna studie kan sjuksköterskan få kunskap till att 

öka interaktionen med närstående och därmed minska problematiken. Det gör också att 

sjuksköterskan får en ökad förståelse för både patienten och anhörigas situation vilket 

förhoppningsvis leder till att mötet och kommunikationen med familjerna underlättas. Dock 

krävs vidare forskning för att ge en tydligare bild av hur sjuksköterskan kan hjälpa familjer 

som lever med ett cancersjukt barn.  
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Bilaga 1 
Sökmatriser 

 

Sökning 1 

Datum 

Tid 
Databas Begränsningar Sökord Resultat Urval 1 Urval 2 

2011-08-31 

10.30 

CINAHL Peer Reviewed 

2005 – 2011 

Engelska 

1. Childhood 

neoplasms 

2. Parents 

3. Siblings 

4.  2 OR 3 

5. 1 AND 4 

1929 

 

12128 

945 

12895 

224 

 

 

 

 

 

26 
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Sökning 2 

Datum 

Tid 
Databas Begränsningar Sökord Resultat Urval 1 Urval 2 

2011-09-01 

10.00 

MEDLINE Peer Reviewed 

2005 – 2011 

Engelska 

1. Neoplasms 

2. Parents 

3. Siblings 

4.  2 OR 3 

5. 1 AND 4 

5297 

19120 

3105 

17050 

386 

 

 

 

 

24* 

 

 

 

 

5 

* 9 artiklar sorterades i urval 1 bort då de också återfanns i CINAHL databas, totalt fanns 

alltså 33 artiklar i urval 1. 

Sökning 3 

Datum 

Tid 
Databas Begränsningar Sökord Resultat Urval 1 Urval 2 

2011-09-01 

12.30 

PsycINFO Peer Reviewed 

2005 – 2011 

Engelska 

1. Neoplasms 

2. Parents 

3. Siblings 

4.  2 OR 3 

5. 1 AND 4 

835 

7940 

1097 

8912 

84 

 

 

 

 

0* 

 

 

 

 

0 

* 6 artiklars rubrik och abstrakt motsvarade studiens syfte men samtliga återfanns i antingen 

databasen CINAHL eller MEDLINE eller i båda två och sorterades därför bort i urval 1. 
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Bilaga 2 
Artikelmatris 

 

 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Björk, M., 

Wiebe, T. &  

Hallström, I. 

(2005).  

 

Striving to 

survive: 

Families` 

lived 

experiences 

when a  

child is 

diagnosed with 

cancer. 

 

 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nurses 22(5), 

265-275.  

 

Sverige 

 

 

 

 

Syftet med 

denna  

studie var att 

belysa 

familjers 

upplevelse när 

ett barn i 

familjen 

diagnostiser-

ades med 

cancer. 

Design: En deskriptiv, 

induktiv design. 

Inklusionskriterier: Ett barn 

under 13 år som 

diagnostiserats med cancer för 

första gången. Förmåga hos 

familjen att förstå och kunna 

prata svenska. Behandlingen 

skulle inledas inom en månad 

efter diagnos.  

Exklusionskriterier: Om inte 

patienten och/eller båda 

föräldrarna ville delta 

exkluderades familjen. Om 

andra familjemedlemmar inte 

ville delta exkluderades endast 

dessa.  

Urvalsförfarande: Familjer 

med ett barn som nyligen 

diagnostiserats med cancer på 

en barnonkologisk avdelning i 

södra Sverige tillfrågades inom 

en månad efter diagnos.  

Urval: Av 44 familjer med ett 

barn med cancer uppfyllde 27 

familjer inklusionskriterierna. 

Tio av dessa familjer tackade 

nej, i tre av fallen var det 

patienten som vägrade och i 

sju av fallen tackade båda 

föräldrarna nej.  

Slutlig studiegrupp: Totalt 

deltog 17 familjer i studien. 17 

mammor deltog och var 30-42 

år, 12 pappor deltog och var 

31-45 år och de fem syskon 

som deltog var 7-16 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer. 

Analysmetod: Hermeneutisk, 

fenomenologisk metod.   

Studiens 

styrkor: En 

pilotstudie 

gjordes innan 

för att testa 

studiens 

genomförbar

het. Tar upp 

saker både ur 

föräldrars 

och syskons 

perspektiv 

vilket visar 

på att de är 

lika viktiga.  

 

Studiens 

svagheter: 
Åldern på det 

cancersjuka 

barnet skulle 

vara under 

13 år vilket 

kan ha 

begränsat 

antalet 

deltagare i 

studien. 

Familjemedlemmar 

kände att deras 

värld föll samman, 

allt tryggt, säkert 

och välkänt 

försvann samtidigt 

som de kastades ut 

i det okända.  

 

Familjerna började 

snabbt försöka 

bygga upp den 

brutna livsvärlden 

för att få kontroll 

och kunna 

återvända till ett 

normalt liv.  

 

Föräldrar fick en 

annan syn på livet 

och familjen blev 

viktigare. 

 

Familjen blev 

beroende av andra, 

föräldrar av 

personal, släktingar 

och vänner medan 

syskon fick tas om 

hand av andra 

såsom mor- och 

farföräldrar. 

 

Under kaos 

upplevde föräldrar 

det svårt att ta in 

information. De 

upplevde också att 

när de varit i 

vården ett tag så 

tog personalen för 

givet att de visste 

allt.  
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Bilaga 2 
Artikelmatris 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Brody, A. C. 

& Simmons, 

L.A. 

 

Family 

resiliency 

during 

childhood 

cancer: the 

father’s 

perspective. 

 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing 24(3), 

152-165. 

 

USA 

Studien syftar till 

att besvara 3 

forskningsfrågor: 

(1) Vilka 

utmaningar möter 

fäder när deras 

barn 

diagnostiseras 

med cancer? (2) 

Vilka resurser 

använder fäder för 

att hantera sitt 

barns 

cancerdiagnos 

och behandling? 

(3) Hur förändras 

fäder som respons 

till sitt barns 

diagnos och 

behandling? 

Design: Kvalitativ, 

beskrivande 

forskningsdesign. 

Inklusionskriterier: 
Fäder till barn som för 

tillfället var under 

behandling för cancer 

eller hade undergått 

cancerbehandling inom de 

12 senaste månaderna på 

ett sjukhus i Kentucky, 

USA. 

Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval 

Urval: Alla tillfrågade 

fäder valde att delta. 

Slutlig studiegrupp: Åtta 

fäder till barn mellan 4 

och 16 år deltog i studien. 

Datainsamlingsmetod: 
Semi-strukturerade 

intervjuer på sjukhuset. 

Analysmetod: NVivo 

Software. Teman 

kodades. Peer review-

process användes. 

Studiens 

styrkor:  
Två 

intervjuer 

granskades 

för extern 

kontroll av 

författarnas 

noggrannhet 

i skildringen 

av teman 

från 

intervjuerna. 

 

Inget 

bortfall. 

 

Intervjuguide 

användes. 

 

Studiens 

svagheter: 
Studiens 

resultat kan 

ha påverkats 

av att det var 

fäder som 

var väldigt 

involverade i 

omvårdnaden

och befann 

sig på 

sjukhuset 

som 

tillfrågades 

om 

deltagande i 

studien. 

Fäder beskrev att 

vardagen 

förändrades från 

dagen då barnet fick 

diagnosen och 

genom 

behandlingsperioder. 

 

Kommunikationen 

mellan föräldrar och 

personal samt övrig 

släkt, syskonen och 

det sjuka barnet 

beskrevs som extra 

viktig av fäder under 

de nya 

omständigheterna. 

 

Fäder beskrev att de 

fick stöd från många 

olika ställen och att 

sjukvårdspersonalen 

var en viktig källa 

till det stöd som 

behövdes. 

 

Att behålla en 

positiv attityd 

beskrevs som 

avgörande för att 

fortsätta anpassa sig 

till den nya 

situationen. 

 

Att spendera tid med 

barnet och familjen 

blev mera viktigt 

efter diagnosen 

eftersom fäderna 

insåg hur fort livet 

kan förändras. 
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Bilaga 2 
Artikelmatris 

 Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Enskär, K., 

Hamrin, E., 

Carlsson, M. 

& Essen, L. 

von. 

 

Swedish 

mothers and 

fathers of 

children with 

cancer: 

Perceptions of 

well-being, 

social life, and 

quality care. 

 

Journal of 

Psychosocial 

Oncology 

29(1), 51-66. 

 

Sverige 

Det överhängande 

syftet var att 

beskriva och 

jämföra 

välbefinnande, 

socialt liv, och 

kvalitetsvård bland 

föräldrar till barn 

med cancer med 

hänsyn till mödrar 

kontra fäder och 

om barnen var 

under aktiv 

behandling eller ej. 

 

De specifika 

syftena var att 

undersöka (1) nivån 

och prevalensen av 

aspekter om 

välbefinnande, 

socialt liv och 

kvalitetsvård bland 

föräldrar till barn 

under aktiv eller 

utan behandling; 

(2) potentiella 

skillnader med 

hänsyn till (a) 

mödrar kontra fäder 

till barn under 

behandling (b) 

mödrar kontra fäder 

till barn utan 

behandling; och (3) 

vilka aspekter av 

välbefinnande, 

socialt liv och 

kvalitetsvård som 

relaterar till att 

föräldrar 

rapporterar om livet 

är tillfredställande 

eller ej. 

Design: Kvantitativ, 

beskrivande design. 

Inklusionskriterier: Föräldrar 

skulle ha barn (0-18 år) 

diagnostiserade med cancer. 

Besökande på en 

barnavdelning på något utav 

tre stora svenska sjukhus för 

behandling eller kontroll. De 

skulle även vara 

svensktalande. 

Urvalsförfarande: Alla som 

passade in i urvalskriterierna 

under en fyramånadersperiod 

tillfrågades (föräldrar i 366 

familjer). 

Urval: Föräldrar i 188 familjer 

valde att delta (320 föräldrar). 

Av de som ej deltog (n = 67) 

var anledningarna att de inte 

skickade in enkäten (n = 48), 

ingen anledning angiven (n = 

8) eller att de inte ville delta (n 

= 11). 

Slutlig studiegrupp: 178 

mödrar och 142 fäder deltog. 

Åldrarna varierade mellan 22 

och 59 år. 46% kom till 

sjukhuset för behandling och 

54% för kontroll. Av barnen 

var det hälften av varje kön. 

Datainsamlingsmetod: 
Enkäten Life Situation Scale 

for Parents (LSS-P) med 

påståenden och 5-gradiga 

svarsskalor skickades ut. 

Analysmetod: Data 

analyserades med SPSS 14.0. 

Medianvärde och 

standardavvikelser räknades ut 

för beskrivande syften och chi-

2 test användes för att 

undersöka potentiella 

skillnader. Signifikansnivån 

var < .05.  Deskriptiv statistik. 

Studiens 

styrkor: 
Kvantitativ 

studie med 

stort 

deltagarant

al. 

 

Det 

använda 

instrument-

et har 

testats och 

en fjärde 

faktor 

exkluderats 

på grund av 

låg intern 

överrens-

stämmelse. 

 

Studiens 

svagheter: 
Stort 

bortfall, 

dock fanns 

bortfallsana

lys 

beskriven. 

Föräldrar 

beskrev att 

barnets 

sjukdom hade 

gett dem ett 

nytt perspektiv 

på livet och att 

tänka positivt 

hjälpte dem 

hantera 

situationen. 

 

Föräldrar 

ansåg att 

syskonen till 

det sjuka 

barnet 

försummades 

och att 

familjens 

dagliga liv 

hade 

påverkats. 

 

Föräldrar 

upplevde ofta 

att de var 

trötta, att de 

hade 

sömnproblem 

och att de var 

ledsna. 

 

Föräldrar 

beskrev också 

att det var 

svårt att möta 

andras 

reaktioner till 

barnets 

sjukdom. 
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Bilaga 2 
Artikelmatris 

 

 

 

 

 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Fletcher, P. C., 

Schneider, M. 

A. & Harry, R. 

J. (2010). 

 

How do I 

cope? 

Factors 

effecting 

mothers’ 

abilities to 

cope with 

pediatric 

cancer. 

 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing 27(5), 

285-298  

 

Kanada 

Det övergripande 

syftet av denna 

utforskande 

forskning var att 

undersöka 

upplevelserna av 

kvinnliga vårdare 

av barn med 

cancer under 

diagnos, 

behandling och 

perioden därefter.  

Design: Kvalitativ, 

retrospektiv tvärsnittsstudie. 

Inklusionskriterier: 

1. Kvinnor vid lägst 16 års 

ålder. 

2. Måste ha en familjemedlem 

(barn med cancer) i aktiv 

cancerbehandling eller som 

har behandlats de senaste fem 

åren. 

3. Måste vara en mamma, 

syster, moster/faster, 

farmor/mormor, kusin eller 

syskon till ett barn med cancer 

eller vårdpersonal som 

behandlar familjer till barn 

med cancer. 

4. Måste vara involverad i 

vården av individen med 

cancer, även om personen inte 

nödvändigtvis behöver vara 

den primära vårdgivaren. 

Urvalsförfarande: 

Snöbollsurval användes. 

Slutlig studiegrupp: Nio 

mödrar (32 till 47 år) och tre 

kvinnliga vårdare (38 till 46 

år) hörde av sig, varav fyra 

mödrar hade förlorat sitt barn 

till cancern.  

Datainsamlingsmetod: Alla 

deltagare fyllde i en 

bakgrundsenkät som användes 

för att guida de 

semistrukturerade intervjuerna 

som utfördes mellan fyra 

ögon, över telefon eller via e-

mail beroende på vad som 

passade deltagarna. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk analysmetod. 

 

Studiens 

styrkor: 

Studien kan 

hjälpa 

vårdpersonal 

såsom 

sjuksköterskor 

att identifiera 

föräldrar som 

behöver hjälp 

med coping 

eller liknande. 

 

Studiens 

svagheter: 
De deltagare 

som frivilligt 

ställde upp 

motsvarar 

kanske inte 

alls andra 

mödrar som ej 

ställt upp. 

 

Studien har 

utförts på en 

förälder trots 

att alla levde 

med en till. 

 

Studien är 

retroaktiv, 

deltagarna 

kan ha glömt 

vissa 

upplevda 

händelser 

och/eller 

känslor. 

 

 

Studiens resultat 

beskriver de 

deltagande 

mödrarnas 

förmåga att 

hantera situationen 

och faktorer som 

påverkar denna 

förmåga. 

 

Mödrarna beskrev 

betydelsen av att 

uppleva att de 

hade stöd. 

 

Att tänka positivt 

och ha hopp 

beskrev som 

hjälpsamt i 

hantering av 

situationen. 

 

I studien beskrev 

mödrar att de 

själva och övriga 

familjemedlemmar 

försummade sig 

själva genom att 

inte söka vård för 

sina egna 

hälsoproblem. 

 

Mödrar beskrev 

upplevelsen av att 

behöva skydda 

familjen och att de 

oroade sig över 

syskonens hälsa. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Miedema, B., 

Hamilton, R., 

Fortin, P., 

Easley, J. & 

Matthews, M. 

(2010).  

 

``You can only 

take so much, 

and it took 

everything out 

of me´´: Coping 

strategies used 

by parents of 

children with 

cancer.  

 

Palliative and 

supportive care 

(8), 197-206.  

 

Kanada 

 

 

Att belysa 

copingstrate-

gier hos 

föräldrar till 

barn med 

cancer.  

Design: Kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: 

Föräldrar eller vårdare av 

barn med cancer som 

diagnostiserats inom de 

senaste tio åren och som 

vid tidpunkten för 

diagnosen var 19 år eller 

yngre.  

Urvalsförfarande: 

Föräldrar till barn som 

deltagit i sommarläger för 

barn med cancer inbjöds 

genom brev, även 

tidningsartiklar och annan 

media användes för att 

rekrytera deltagare.   

Slutlig studiegrupp: 

Totalt deltog 28 familjer i 

studien.  

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor, de flesta utfördes i 

deltagarnas hem.  

Analysmetod: En 

jämförande temaanalys.  

Studiens styrkor: 

Intervjuguide 

användes. 

Intervjuerna 

utfördes i 

deltagarnas hem 

där de förmodligen 

kände sig trygga. 

 

Studiens 

svagheter: 

Resultatet är bara 

representativt för 

frivilliga deltagare. 

Icke frivilliga 

kanske har en helt 

annan syn. 

De vanligaste 

känslomässiga 

strategierna bland 

föräldrar var 

undvikande och 

flykt från svåra 

känslor.  

 

Andra strategier 

kunde vara 

förnekande av att 

barnet var sjukt, 

att använda 

humor för att 

distrahera, vara 

positiv och ha 

hopp, 

substansberoende 

för att hantera 

stressen, 

skrivande för att 

komma ihåg 

resan och det 

sjuka barnet, 

stötta andra 

familjer i samma 

situation. 

 

Inte alla strategier 

var positiva utan 

kunde istället 

skapa problem 

för familjen 

såsom depression 

och 

självmordstankar. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Nolbris, M., 

Abrahamsson, 

J., Hellström, 

A. M., 

Olofsson, L. 

& Enskär, K. 

(2010).  

 

The 

experience of 

therapeutic 

support 

groups by 

siblings of 

children with 

cancer.  

 

Pediatric 

Nursing 36(6), 

298-304. 

 

Sverige 

Syftet med 

denna studie var 

att beskriva 

erfarenheter hos 

syskon som 

deltog i en 

stödgrupp då de 

hade eller hade 

haft ett syskon 

med cancer.   

Design: Kvalitativ 

deskriptiv metod. 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna skulle kunna 

ta sig till sjukhuset och 

även tala svenska. 

Grupperna skulle 

inkludera både killar och 

tjejer. 

Urvalsförfarande:  
Syskon (8 – 19 år) till ett 

barn diagnostiserat med 

cancer 2-7 månader 

tidigare. Även syskon till 

ett barn som dött av 

cancer för minst sex 

månader sen inbjöds att 

delta i studien. 

Urval: Av 25 tillfrågade 

familjer avböjde 14. En 

del av syskonen kunde 

inte ta sig till sjukhuset 

medan andra var rädda för 

vad som skulle hända 

dem. I vissa fall ansåg 

föräldrarna att det inte 

skulle vara bra för deras 

barn att delta. Två 

deltagare avböjde när 

studien startade. 

Slutlig studiegrupp: 

Totalt 15 syskon från elva 

familjer deltog i studien. 

Av dessa var fem pojkar 

och tio flickor.    

Datainsamlingsmetod: 
Individuella intervjuer 

som spelades in.  

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Studiens 

styrkor: 

Individuella 

intervjuer 

användes vilket 

kan ge mer 

varierade svar då 

de inte påverkas 

av vad andra 

säger/svarar. 

 

Studiens 

svagheter: Det 

framgår inte hur 

många det var av 

syskon till ett 

barn som dött av 

sin cancer samt 

syskon till ett 

barn som var 

under behandling. 

Då deras 

upplevelser 

kanske kan te sig 

annorlunda vore 

det intressant att 

veta hur många av 

varje som det var.  

 

Syskon bekräftelse 

från andra i 

stödgruppen när de 

pratade om sin 

sjuke bror eller 

syster. 

 

Det var viktigt för 

syskon att höra vad 

andra i samma 

situation kände och 

de kände en 

gemenskap. De 

upptäckte att de 

inte var ensamma 

med sina tankar 

och känslor. 

 

Det var viktigt för 

syskon att känna 

att det var tillåtet 

att skratta och 

uppleva lycka trots 

situationen de gick 

igenom.  
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Nolbris, M., 

Enskär, K. & 

Hellström, A-

L. 

 

Experience of 

siblings of 

children treated 

for cancer. 

 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 11(2), 

106-112. 

 

Sverige 

Syftet med 

studien var att 

inhämta förståelse 

för upplevelsen i 

vardagen av att 

vara syskon när 

en bror eller 

syster tar emot 

eller har slutfört 

cancerbehandling. 

Design: Kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: Syskon 

tio år eller äldre till bröder 

eller systrar som befann sig 

sex månader efter diagnosen 

och var under behandling för 

diagnoserna leukemi eller 

hjärntumör. 

Urvalsförfarande: De 

syskon som kontaktades för 

deltagande valdes ut utifrån 

förutsättningar som ålder, 

kön och diagnos för att finna 

överrensstämmelse i 

syskongruppen för barn 

under aktiv eller avslutad 

behandling. 

Urval: 12 syskon tillfrågades 

varav två tackade nej av 

personliga skäl. 

Slutlig studiegrupp: Tio 

syskon, fyra manliga och sex 

kvinnliga valde att delta i 

studien. Åldrar varierade 

mellan 10 och 36 år och i 

snitt hade 4,6 år gått sedan 

barnet fått diagnosen. Under 

tiden intervjuerna utfördes 

var de sjuka barnen mellan 7 

och 18 år. 

Datainsamlingsmetod: 
Narrativa intervjuer 

användes. 

Analysmetod: 
Fenomenologisk-

Hermeneutisk metod. 

Studiens 

styrkor: 
Bortfall på 2 

av 12 deltagare 

vilket gav en 

relativt stor 

och tillräcklig 

studiegrupp för 

en kvalitativ 

studie. 

 

Stor variation 

på deltagarnas 

ålder vilket ger 

förståelse för 

en bredare 

grupp trots ej 

generaliserbart 

resultat. 

 

Syskon gav 

sina berättelser 

istället för att 

personal eller 

föräldrar 

berättar om 

syskonens 

situation. 

 

Studiens 

svagheter: 
Studien 

utfördes enbart 

på syskon till 

barn med 

leukemi eller 

hjärntumör 

vilket smalnar 

av resultatet 

något. 

Studien visar 

på betydelsen 

av att ha ett 

syskon, att det 

är någonting 

unikt som inte 

kan liknas vid 

någon annan 

relation. 

 

Syskon 

beskriver att de 

fått en ny 

normal vardag 

och att de 

vande sig vid 

den efter en 

period. 

 

Studien 

beskriver 

också 

syskonens oro 

för det sjuka 

barnet och att 

syskonen 

ibland fick ta 

på sig andra 

roller, istället 

för att vara ett 

syskon. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Sidhu, R., 

Passmore, A. 

& Baker, D. 

(2005). 

 

An 

investigation 

into parent 

perceptions of 

the needs of 

siblings with 

cancer. 

 

 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nurses 22(5), 

276-287.  

 

Australien 

 

 

 

 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

föräldrars 

uppfattning av 

behoven hos 

syskon till ett 

barn med 

cancer.  

Design: Kvalitativ metod med 

fokusgrupp. 

Urvalsförfarande: Föräldrar 

till ett barn med cancer under 

pågående behandling på 

prinsessan Margerats sjukhus 

valdes ut att delta i studien. 

Syskonen till det sjuka barnet 

var dock tvungen att godkänna 

att föräldrarna deltog i studien. 

Urval: Orsaken till att 23 av 

31 familjer föll bort var att de 

kände sig tvungna att ta hand 

om det sjuka barnet. 

Slutlig studiegrupp: Totalt 

åtta familjer deltog i studien 

varav åtta mammor och en 

pappa.  

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Computer 

software NVivo 

(NUD*IST;QSR, 2000).  

 Studiens 

styrkor: Då 

det är 

fokusgrupps-

intervjuer kan 

forskaren 

snabbt få 

information 

från mer än en 

person. 

 

Studiens 

svagheter: En 

nackdel med 

fokusgrupps-

intervjuer är 

att endast 

liknande 

åsikter 

kommer fram 

medan mer 

avvikande 

tankar och 

meningar inte 

lika lätt lyfts 

fram. 

Föräldrar kände att 

de förlorat 

kontrollen över 

dagliga aktiviteter 

vilket ledde till oro 

och stress hos hela 

familjen.  

 

Föräldrar var 

medvetna om att 

syskon reagerade 

på förändringar i 

familjen och i 

rutiner. 

 

Syskons reaktioner 

på separationen 

från föräldrar var 

att de kände sig 

avvisade och som 

att föräldrarna 

brydde sig mer om 

det sjuka barnet.  

 

Föräldrar sörjde 

över att syskonen 

till det sjuka barnet 

förlorade sin 

barndom då de 

tvingades växa upp 

för tidigt.  

 

Föräldrar tyckte att 

det var bra för 

syskonen med 

syskonläger. Där 

fick syskonen sin 

egen plats och tid 

och de kände 

samhörighet med 

andra som var i 

liknande 

situationer.  
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Ward-Smith, 

P., Kirk, S., 

Hetherington, 

M. & Hubble, 

C. L. (2005). 

 

Having a child 

with cancer: 

An assessment 

of values from 

the mother’s 

viewpoint.  

 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing 22 

(6), 320-327. 

 

USA  

 

Syftet med 

denna studie var 

att beskriva 

mammors 

upplevelse av att 

ha ett 

cancersjukt 

barn.  

Design: Deskriptiv 

kvalitativ metod.  

Inklusionskriterier: 

Mödrar till barn som 

diagnostiserats med 

cancer, max 30 dagar 

tidigare. 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna valdes ut av 

sjukvårdspersonal från 

Hematolog/onkolog-

avdelningen.  

Slutlig studiegrupp: Nio 

mödrar deltog i studien.  

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade 

intervjuer med 

intervjuguide. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk metod. 

Studiens 

styrkor: 

Intervjuguide 

användes. 

 

Individuella 

intervjuer 

användes vilket 

ger mer 

personliga svar då 

deltagaren inte 

påverkas av vad 

andra säger. 

 

Studiens 

svagheter: Ingen 

vidare 

information om 

de deltagande 

mammorna 

framkommer än 

att de var 9 

stycken.   

 

Ingenting om 

urval eller bortfall 

framkommer. 

Mammor ansåg att 

det påverkade hela 

familjen när ett 

barn hade cancer. 

Stress bland och 

mellan 

familjemedlemmar

na påverkade deras 

förhållanden 

negativt. Samtidigt 

uppgav en mamma 

att dotterns cancer 

förde familjen 

samman, de visste 

nu vilka som var 

deras vänner och 

vad som var viktigt 

i livet. 

 

Mammorna ansåg 

att fysiskt stöd var 

att ta hand om det 

sjuka barnet eller 

att syskonen togs 

om hand av mor- 

och farföräldrar. 

Emotionellt stöd 

var att bara finnas 

där, vara tillgänglig 

och lyssna.  

 

Mammorna hade 

både positiva och 

negativa 

kommentarer om 

vården. Det 

positiva var 

tillgången på vård 

medan det negativa 

var 

kommunikationen 

där de upplevde att 

de fick för lite 

information.  
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Ångström-

Brännström, C., 

Norberg, A., 

Strandberg, G., 

Söderberg, A. & 

Dahlqvist, V. 

(2010).  

 

Parents’ 

experiences of 

what comforts 

them when their 

child is suffering 

from cancer. 

 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing 27(5), 

266-275 

 

Sverige 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

föräldrars 

berättelser 

beträffande vad 

de finner 

tröstande när de 

har ett barn som 

lider av cancer. 

Design: 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie. 

Inklusionskriterier: 

Föräldrar som hade ett 

barn mellan tre och nio 

år med en 

cancerdiagnos och hade 

undergått påbörjande 

behandling. Barnen 

erhöll under studietiden 

aktiv kemoterapi med 

kurativt mål. 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval 

användes. 

Urval: Då alla tio barn 

levde i familjer med två 

föräldrar tillfrågades 

dessa. 9 av 20 föräldrar 

tackade ja till att 

medverka i studien. 

Slutlig studiegrupp: 

Åtta mödrar och en far. 

Datainsamlingsmetod: 

Deltagarna genomgick 

en ostrukturerad 

intervju på den 

sjukhusavdelning där 

deras barn behandlades. 

Studiens 

styrkor: 
Dialogen under 

intervjuerna var 

fri och 

ostrukturerad 

vilket gav 

föräldrarna 

tillfälle att 

uttrycka sina 

upplevelser. 

 

Studiens 

svagheter: 

Studien visar 

enbart den ena 

förälderns 

upplevelser, vilka 

möjligtvis kan 

skilja sig från 

den andra 

förälderns 

uppfattningar och 

upplevelser. 

 

Intervjuerna har 

genomförts under 

kurativ 

behandling, då 

barnen var på 

bättringsvägen. 

 

 

Föräldrar 

upplevde tröst 

av att vara nära 

sitt barn både 

fysiskt och 

emotionellt. 

 

Föräldrar 

beskrev att de 

uppskattade att 

få ta del i 

barnets vård. 

 

Föräldrar 

beskrev också 

trösten de 

upplevde från att 

se att barnet 

kunde trösta sig 

själv eller att 

andra än 

föräldrarna 

kunde trösta. 

 

Att uppleva 

gemenskap med 

andra föräldrar 

på avdelningen 

beskrevs av 

föräldrar i 

studien som 

tröstande. 

 


