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Bakgrund: Årligen drabbas cirka 250 barn av cancer i Sverige, men betydligt fler berörs i 

barnets närhet. Ett cancerbesked är ofta starkt associerat med lidande och död, vilket leder till 

en stressfylld tillvaro för alla i familjen. Det är viktigt att sjuksköterskan ser till hela familjen 

och involverar dem i omvårdnaden, dels för att patienten ofta har ett starkt stöd att hämta från 

dem, men också för att delaktighet kan upplevas ge en viss kontroll över situationen. En 

annan fördel är att sjuksköterskan lättare kan upptäcka och ge det stöd som föräldrar och 

syskon behöver.  

Syfte: Att beskriva familjens upplevelse av att ha ett barn med cancersjukdom.  

Metod: Litteraturstudie med beskrivande design och modifierad innehållsanalys.  

Resultat: Att ha ett barn med cancer innebar en storm av känslor och en förändrad vardag, en 

händelse som upplevdes förändra livssituationen för all framtid. Föräldrarnas livsperspektiv 

blev annorlunda då de omvärderade mening och mål i livet. En återkommande känsla hos 

syskon var att de kände sig åsidosatta jämfört med sitt sjuka syskon. De ignorerade sina egna 

behov och tog istället på sig mer ansvar. Efter behandlingen fortsatte oron i familjen, då inte 

sällan relaterad till oro för eventuella återfall. En positiv inställning gjorde det lättare att 

hantera sorg, vilket annars var en återkommande känsla hos familjerna. 

Slutsats: Den förändrade tillvaron utsätter familjen för stora påfrestningar. Familjerna är i 

stort behov av stöd och uppföljning efter behandlingens slut eller under mindre 

behandlingsintensiva perioder. Ur detta avseende kunde sjukvården upplevas bristfällig.  

 

Sökord: Barn, cancer, familj, upplevelse  

  

 



   

Innehåll 

1.1 Cancerincidens och prevalens ....................................................................................... 3 

1.2 Familj ............................................................................................................................... 3 

1.3 Familjefokuserad omvårdnad ....................................................................................... 4 

1.3.1 Familjecentrerad, familjerelaterad och patientcentrerad omvårdnad .................. 5 

1.4 Problemformulering ....................................................................................................... 5 

2. Syfte ....................................................................................................................................... 6 

3. Metod ..................................................................................................................................... 6 

3.1 Sökstrategi ....................................................................................................................... 6 

3.2 Urval och urvalskriterier ............................................................................................... 6 

3.3 Dataanalys ....................................................................................................................... 7 

3.4 Etiskt övervägande ......................................................................................................... 7 

4. Resultat .................................................................................................................................. 8 

4.1 Förändrad tillvaro .......................................................................................................... 8 

4.1.1 Isolering ........................................................................................................................ 9 

4.2 Förändrade perspektiv ................................................................................................... 9 

4.2.1 Roller ........................................................................................................................... 10 

4.2.2 Relationer ................................................................................................................... 11 

4.3 Emotioner ...................................................................................................................... 11 

4.3.1 Oro och ångest ........................................................................................................... 11 

4.3.2 Sorg ............................................................................................................................. 12 

4.3.3 Stress och skuld .......................................................................................................... 12 

4.4 Stöd ................................................................................................................................ 12 

4.4.1 Sjukvårdspersonalens betydelse ............................................................................... 13 

4.5 Bearbetning ................................................................................................................... 14 

4.5.1 Att gå vidare ............................................................................................................... 14 

4.6 Resultatsyntes ................................................................................................................ 14 

5. Diskussion ........................................................................................................................... 15 

5.1 Metoddiskussion ........................................................................................................... 15 

5.2 Resultatdiskussion ........................................................................................................ 16 

5.3 Slutsatser ....................................................................................................................... 18 

5.4 Implikationer för förbättringsarbete .......................................................................... 19 

5.5 Vidare forskning ........................................................................................................... 19 

6. Referenser ........................................................................................................................... 20 

7. Bilaga 1: Sökmatris  

8. Bilaga 2: Artikelmatris 

 



3 

 

1. Bakgrund 

1.1 Cancerincidens och prevalens 

Under år 2011 ställdes ungefär 54 342 cancerdiagnoser i Sverige. Antalet diagnoser är 

tämligen jämt fördelat mellan könen, cirka 52 % bland män och 48 % bland kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2012). Av det totala antalet cancerdiagnoser 2011 så fick omkring 80 % av 

de drabbade, diagnosen för första gången. De senaste två decennierna har diagnostiserade 

cancerfall årligen ökat i Sverige med cirka 2,1 % för män och 1,5 % för kvinnor. Ökad ålder 

bland befolkningen, förbättrade diagnostiska metoder och screening tros vara en av orsakerna 

till ökningen (Socialstyrelsen, 2012).  

Cancer är, upp till 80 års ålder, en vanligare orsak till död än hjärt-kärlsjukdomar (Statens 

folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen, 2012). Dödligheten i cancer har minskat från år 1990 

även om antalet diagnoser blir allt fler. Minskningen tros till viss del bero på att 

cancerdiagnoserna ställs i ett tidigare skede och att det kan innebär en bättre prognos. Hälso- 

och sjukvården har också blivit bättre på att behandla cancer (Statens folkhälsoinstitut och 

Socialstyrelsen, 2012).  

Varje år diagnostiseras cirka 250 fall av cancer bland barn och ungdomar under 15 år.  

Leukemier och lymfom står för ungefär 40 % av fallen medan hjärntumörer står för 30 %. De 

sista 30 % utgörs av övriga cancerformer. Leukemier är vanligare i småbarnsåldern samtidigt 

som hjärntumörer förekommer nästan i samma omfattning bland både de yngsta och de äldsta 

barnen. Till skillnad från cancersjukdom hos vuxna, är barns cancer oftast mer aggressiv och 

expansiv. Trots att 75 % av de barn som får en cancerdiagnos idag botas är cancer den 

vanligaste dödsorsaken bland barn upp till 15 år (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2009). 

1.2 Familj 

Det finns olika föreställningar om vad som innefattas i begreppet familj. Det kan ses som en 

gruppering av individer som bryr sig om varandra, har starka känslomässiga band, en känsla 

av samvaro och ett starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv. En familj kan skildras som 

varaktiga, engagerade relationer där individer förhåller sig till varandra. En annan sorts 

definition kan vara att en familj innefattar de personer som säger sig ingå i den (Wright, 

Watson & Bell, 2002). 

Familjens sammansättning och funktion har sett olika ut genom tiderna. Familjens utseende 

har förändrats historiskt sätt men ändamålet är densamma, alltså reproduktion och 
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socialisation (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). I bondesamhället var familjen vanligen 

patriarkisk och kallades ofta storfamilj vilket innebar att fler generationer levde och verkade 

ihop. På 1900-talet formades begreppet kärnfamilj som åsyftar konstellationen mamma, 

pappa, barn. Kärnfamiljen har förknippats som ett politiskt ideal även om begreppet 

kärnfamilj inte är lika given sedan början av 2000-talet där familjekonstruktioner som 

sambofamiljer, samkönade familjer och enföräldersfamiljer är allt vanligare (Benzein et al., 

2009).  

När en familjemedlem drabbas av cancer så uppstår en stressituation vilket kan leda till att 

hela familjen påverkas under lång tid (Björk, Wiebe & Hallström, 2005). Familjen relaterar 

ofta cancerdiagnosen med lidande och död och upplever den många gånger svåra och långa 

behandling som traumatisk (Björk et al., 2005). Även om familjen i stort påverkas negativt av 

att en familjemedlem drabbas av en svår sjukdom stärks ofta banden mellan dem då de i regel 

ändrar uppfattning om vad som är viktigt i livet. Familjen behöver stöd av omgivningen i den 

här situationen för att skapa gynnsammare förutsättningar för att klara av den (Björk et al., 

2005).  

Familjemedlemmar påverkas på olika sätt när någon i familjen drabbas av cancer. Föräldrar 

känner ofta rädsla och misstro när deras barn får diagnosen. De kan ha svårt att klara av sitt 

arbete och många familjemedlemmar tvingas vara ifrån övrig familj under längre tidsperioder 

(Björk et al., 2005). Syskon till barn som har cancer kan känna att de saknar familjens vanliga 

rutiner och aktiviteter. Det har också visat sig att syskonen kan känna att de blir åsidosatta av 

sina föräldrar när ett syskon är svårt sjuk. Det är av stor betydelse att syskon till barn med 

cancer får information om det sjuka syskonets tillstånd och behandling (Björk et al., 2005).  

1.3 Familjefokuserad omvårdnad 

Att som familj ha ett barn med cancer innebär stora påfrestningar för alla medlemmar i 

familjen (Björk et al., 2005). Familjen kan ses som en betydelsefull resurs för den som lever 

med en svår sjukdom. De kan finnas där som stöd för den drabbade (Wright et al., 2002). Det 

är viktigt att sjuksköterskan involvera familjen i den drabbades sjukdomssituation och 

fokuserar på hela familjen, inte enbart på den sjuke (Björk et al., 2005). Familjefokuserad 

omvårdnad handlar om ett systematiskt tänkande som tar hänsyn till både relationen och 

samarbetet mellan sjuksköterska och familj, men också till relationerna i familjen (Benzein, 

Hagman & Saveman, 2008). 
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1.3.1 Familjecentrerad, familjerelaterad och patientcentrerad omvårdnad 

När familjen ses som en enhet och när medlemmarna, tillsammans med sjuksköterskan 

bestämmer grad av involvering i omvårdnaden så kallas det för familjecentrerad omvårdnad 

(Benzein et al., 2009). Vidare menar Benzein et al. (2009) att familjecentrerad omvårdnad 

innebär att uppmärksamma och avskilja de interna och externa resurser som familjen har. 

Relationen mellan sjuksköterska och familj kännetecknas av att den inte är hierarkiskt 

uppbyggd (Benzein et al., 2009). 

I jämförelse kan nämnas familjerelaterad omvårdnad där patienten är den som fokuseras på 

och familjen ses mer som en kontext. Den familjerelaterade omvårdnaden avser att informera 

och stödja familjemedlemmarna utifrån hur de påverkas av sjukdom och ohälsa. Hur mycket 

familjen involveras i omvårdnaden bestäms främst av sjuksköterskan då professionen ses som 

en expert (Benzein et al., 2009).  

Under majoriteten av 1900-talet låg stort fokus på den patientcentrerade omvårdnaden. 

Sjuksköterskan brydde sig i stort sätt helt om den sjuke och familjen fick inte själva bestämma 

över sin medverkan. Både i den familjerelaterade och patientcentrerade omvårdnaden kan 

kommunikationen handla om en mer eller mindre hierarkisk relation (Benzein et al., 2009). 

 

För många som drabbas av cancer är familjen den viktigaste källan till socialt stöd och 

livskvalitet och inger hopp när det som bäst behövs. Samtidigt finns det personer som helst 

lämnar familjen utanför sin sjukdom, vilket skulle kunna bero på att de inte vill oroa i onödan 

eller att de upplever att familjen inte förstår att de är sjuka (Bruun Lorentsen & Grove, 2011). 

Sjuksköterskan har som uppgift att ta hand om familj till svårt sjuka. Genom att stödja 

familjen på ett bra sätt så stöttas också patienten sekundärt (Bruun Lorentsen & Grove, 2011). 

1.4 Problemformulering 

Familjen anses ofta vara den mest betydelsefulla resurs för den som drabbats av sjukdom.  

Familjen är ofta de som får den sjuke att kunna känna stöd och livskvalitet samt hopp när det 

som mest behövs. Att ha ett barn med cancer i familjen innebär stora påfrestningar för 

föräldrar och syskon. De reagerar olika på påfrestningarna de utsätts för och cancersjukdomen 

kan upplevas som stressande. Genom att sjuksköterskan har kunskap om hur familj till 

cancersjuka barn upplever sin situation så kan familjen uppmärksammas och få det stöd som 

de är i behov av. Detta ställer krav på att sjuksköterskan är närvarande och bemöter familjen 

med respekt, empati och mod samt har förmåga till att upprätta och vidhålla god 

kommunikation. 
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2. Syfte 

Syftet var att beskriva familjens upplevelse av att ha ett barn med cancersjukdom. 

3. Metod 

En litteraturstudie med beskrivande design har genomförts tillsammans med en systematisk 

sökning (Forsberg & Wengström, 2008).  

3.1 Sökstrategi  

De databaser som har använts är Cinahl, Medline och PsycINFO.  

Utifrån syftet plockades det meningsbärande orden familj, upplevelse och cancer ut. 

I Cinahl användes sökorden Neoplasms, Family och Life experiences utifrån Cinahl 

Headings. Sökorden kombinerades med AND för att begränsa och precisera antalet artiklar 

och för att få fram artiklar som svarade mot syfte (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

I Medline användes sökorden Neoplasms, Family och Life change event utifrån MeSH. 

Sökorden kombinerades med AND. 

I PsycINFO användes sökorden Neoplasms, Family och Life experiences utifrån Thesaurus. 

Sökorden kombinerades med AND. 

I samtliga databaser användes Engelska och Peer review om det var möjligt. Sökningen 

begränsades mellan år 2004-2013. 

3.2 Urval och urvalskriterier 

Urvalet av artiklar genomfördes via granskning av artiklarnas titel och de titlar som inte 

svarade mot syftet exkluderades. Sedan granskades artiklarnas sammanfattning och de som 

inte var relevanta för syftet exkluderades. Därefter lästes hela artiklarna och de som inte 

svarade mot syftet exkluderades (Forsberg & Wengström, 2008). Vetenskapliga artiklar som 

handlade om upplevelser hos familj, föräldrar och syskon, till barn med cancer inkluderades. 

Artiklar som handlade om cancerpatientens egna upplevelser exkluderades. 

För att granska och värdera valda artiklars vetenskapliga kvalitet användes granskningsmallar 

enligt Willman et al. (2011). 

De artiklar som hittades via den systematiska sökningen och som svarade mot 

litteraturstudiens syfte var både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Kvantitativa artiklar 
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anses ha hög kvalitet då randomiseringsförfarande, forskningsprotokoll, forskningsmetod och 

undersökningsgrupp var tydligt skildrat. Populationen måste vara tillräckligt stor för att svara 

på frågeställningen. Kvantitativa artiklar med låg kvalitet ansågs vara de med otillräcklig 

statistisk styrka, otillräckligt beskriven undersökningsgrupp med ett stort bortfall och där 

interventionen inte var klart beskriven. Vid uppfyllelse av både höga och låga kriterier ansågs 

artikel vara av medelkvalitet (Willman et al., 2011). 

De kvalitativa artiklarnas vetenskapliga kvalitet kontrollerades utifrån precision, tillförlitlighet 

och trovärdighet. Hög kvalitet innebar att kontext, frågeställning, urvals- och 

transkriberingsprocess samt analys- och datainsamlingsmetod var tydligt beskriven. För hög 

kvalitet krävdes även dokumenterad metodisk medvetenhet och att dataredovisningen var 

systematisk och grundlig. Tolkningar skulle framkomma tydligt och diskuteras samt att 

resultat av tidigare forskning och hur forskningen kan användas kliniskt fanns tydligt 

presenterat. Låg kvalitet innebar att det fanns brister i egenskaperna för hög kvalitet. Hade 

artikeln både egenskaper av hög och låg kvalitet ansågs den vara av medel kvalitet (Willman 

et al., 2011). Totalt tio artiklar inkluderades i studien. 

3.3 Dataanalys 

En modifierad innehållsanalys inspirerad av Elo och Kyngäs (2008) har genomförts. Induktiv 

innehållsanalys innebär att data går från att vara specifik till att bli mer allmängiltig. Specifika 

fenomen observeras och kombineras sedan till att bli större helheter eller generella 

antaganden. Innehållsanalys innebär organisering och kodning av data samt skapande av 

subkategorier och huvudkategorier (Elo & Kyngäs, 2008). 

 

Artiklarna lästes först igenom innan relevanta meningsenheter markerades i artiklarnas 

resultat. De meningsenheter som markerades svarade mot studiens syfte. Meningsenheter med 

samma innebörd blev subkategorier. Subkategorier med samma övergripande mening bildade 

huvudkategorier. Kategorierna presenterades som rubriker och underrubriker i studiens 

resultat.  

3.4 Etiskt övervägande 

Fusk och ohederligheter får inte förekomma inom forskning. Riktlinjer för det har utformats 

av Vetenskapsrådet och definieras som: ”Med fusk och ohederlighet inom forskningen avses 

avsiktlig förvrängning av forskningsprocessen genom fabricering av data, stöld eller plagiat 
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av data, förvrängning av forskningsprocessen, eller genom ohederlighet mot anslagsgivare” 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). 

De vetenskapliga artiklar som inkluderades i studien var godkända av en etisk kommitté eller 

hade ett etiskt resonemang. Då ett godkännande eller resonemang inte förekom, 

kontrollerades publicerande tidskrifts ståndpunkt.  

4. Resultat 

Familjens upplevelser av att ha ett barn med cancer presenterades i fem kategorier. Dessa 

kategorier utgör rubrikerna i resultatet och subkategorierna utgör underrubriker (se tabell 1). 

Tabell 1. Kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 

Förändrad tillvaro Isolering 

Förändrade perspektiv Roller  

Relationer 

Emotioner Oro och ångest 

Sorg 

Stress och skuld 

Stöd Sjukvårdspersonalens betydelse 

Bearbetning Att gå vidare 

 

4.1 Förändrad tillvaro 

Hela familjen påverkades när ett barn i familjen drabbats av cancer (Björk, Wiebe & 

Hallström, 2009; Taleghani, Fathizadeh & Naseri, 2012) och det upplevdes som en dramatisk 

händelse (Woodgate, 2006b; Björk et al., 2011). De upplevde att de förlorat sin normala 

vardag och de försökte sträva efter ett normalt liv även om de hade anpassat livet till att ha ett 

barn med cancer (Björk et al., 2009;Taleghani et al., 2012; Nolbris, Enskär & Hellström, 
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2007; Woodgate, 2006b). Syskonen kunde känna att vardagen var som den brukade, speciellt 

då det sjuka syskonet inte genomgick den mest intensiva delen av behandlingen eller efter 

avslutad behandlingen då familjen inte tillbringade så mycket tid på sjukhus (Nolbris et al., 

2007; Björk et al., 2011). När det sjuka syskonet mådde bättre så gjorde även de friska 

syskonen det (Nolbris et al., 2007).  

4.1.1 Isolering 

Under det sjuka barnets behandling upplevde familjen känslor av isolering. Det sjuka barnets 

nedsatta immunförsvar gjorde det svårt för familjen att utöva aktiviteter tillsammans med 

bekanta. När det sjuka barnet blev tvunget att vara på sjukhus tillsammans med minst en 

förälder så kände syskonen att de separerades från övrig familj (Woodgate, 2006b; Björk et 

al., 2009) och att föräldrarna var frånvarande (Prchal & Landolt, 2012). Den förälder som var 

med barnet på sjukhus upplevde hemlängtan och saknad av övriga familjen samtidigt som 

sjukhusvistelsen kunde upplevas avslappnande då föräldern hade tid för det sjuka barnet och 

inte behövde delta i hushållets alla måsten. Föräldrarna upplevde att en del släkt och vänner 

inte besökte det sjuka barnet lika mycket för att de var rädda för att orsaka barnet infektioner 

(Woodgate, 2006b; Björk et al., 2009).   

Mödrar kände skyldighet i att hålla sitt barn sällskap och upplevde på så sätt isolering 

(Taleghani et al., 2012). 

Föräldrar som arbetade upplevde sig uppbundna till både arbete och familj (Björk et al., 

2009), men arbetet hade blivit mindre betydelsefullt tre månader efter att deras barn fått sin 

cancerdiagnos. Sjuttiofyra procent av mödrarna och 42 % av fäderna upplevde jobbet mindre 

betydelsefullt. Motsvarande siffra 15 månader efter cancerdiagnosen var 68 % för mödrar och 

75 % för fäder (Lähteenmäki, Sjöblom, Korhonen & Salmi, 2004). 

Föräldrar som var hemma kände sig uppbundna till hemmet så väl som till det sjuka barnet 

och saknade kontakt med andra vuxna, men de upplevde ändå att de misslyckats sköta 

hushållsarbetet. Jämfört med mödrar till friska barn kände sig mödrar till cancersjuka barn 

mer bundna till hemmet både tre månader och 15 månader efter att barnet fått sin 

cancerdiagnos (Lähteenmäki et al., 2004). 

4.2 Förändrade perspektiv 

Föräldrar upplevde att deras livsperspektiv blivit annorlunda vilket exempelvis medförde att 

det som oroat familjen tidigare nu kändes bagatellartat. De tog inte något för givet och 
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familjen försökte koncentrera sig på det positiva (Björk et al., 2009; Björk et al., 2011; 

Schweitzer, Griffiths & Yates, 2012; Woodgate, 2006a;). Familjemedlemmarna upplevde att 

de lärt sig värdet av att stå andra människor nära, både inom och utanför familjen. De kände 

att de ville prioritera familjen som upplevdes vara det viktiga (Björk et al., 2011; Schweitzer 

et al., 2012) och finna lycka i det enkla (Schweitzer et al., 2012). 

Familj till barn med cancer försökte leva för stunden, vara positiva och hoppfulla inför 

framtiden (Björk et al., 2009; Nolbris et al., 2007; Woodgate, 2006b) även om föräldrarna 

kunde tappa hoppet när de såg andra barn, som genomgått år av behandling eller som hade 

avlidit (Taleghani et al., 2012). 

4.2.1 Roller 

Syskon till cancersjuka barn upplevde att de kunde ta på sig rollen som vårdare eller förälder, 

och när det sjuka syskonet var sämre dominerade ett stöttande beteende hos de friska 

syskonen. De satte också det sjuka syskonets behov framför de egna (Nolbris et al., 2007; 

Woodgate, 2006a: Woodgate, 2006b). Syskonen upplevde ibland att de var ensamma och att 

de såg på omvärlden genom det sjuka syskonets perspektiv. De försökte omsorgsfullt skydda 

och trösta föräldrarna från att känna mer stress och oro vilket många gånger innebar att det 

gick ut över dem själva. Mer ansvar och sysslor gjorde att syskon upplevde att de tog på sig 

mer än vad som egentligen var rättvist (Woodgate, 2006a; Prchal & Landolt, 2012).  Syskon 

kunde ha svårt att vara generösa då det sjuka syskonet fick all uppmärksamhet av föräldrar 

och andra familjemedlemmar. Syskonen ville att det sjuka syskonet skulle få sina behov 

tillfredställda men inte få för mycket uppmärksamhet. Föräldrarna lade fokus på övriga i 

familjen först när det sjuka barnets behov var tillgodosedda (Björk et al., 2009).  Syskonen 

kunde känna ilska gentemot det sjuka syskonet samtidigt som de visste att det inte var deras 

fel att de hade ett större behov. De förstod betydelsen av att föräldrarna tog hand om deras 

sjuka syskon och kunde ändå inse att det inte var realistiskt att de skulle få lika mycket 

uppmärksamhet (Björk et al., 2011; Woodgate, 2006a). Syskonen kunde uppleva att de fick 

mer uppmärksamhet av föräldrarna när det sjuka barnets behandling avslutats (Björk et al., 

2011). 

Föräldrarna kände att de misslyckades med att leva upp till föräldrarollen och att skydda sitt 

barn (McKenzie & Curle, 2012; Woodgate, 2006b). De upplevde att de inte var förberedda på 

vilken effekt sjukdomen skulle komma att ha på deras identitet som föräldrar och familj 

(McKenzie & Curle, 2012). Upplevelser som att det sjuka barnet var det som var högsta 
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prioritet och att syskonen inte skulle känna sig försummade fanns hos föräldrarna (Björk et 

al., 2009).  

4.2.2 Relationer 

Familjerna kände att det var viktigt att hålla ihop och vara tillsammans som familj även om 

det inte alltid var enkelt för dem (Björk et al., 2009; Björk et al., 2011; Woodgate, 2006b; 

Schweitzer et al., 2012). Dock menar Prchal & Landolt (2012) att familjer kom varandra 

närmare tack vare cancern, även om cancern för det mesta innebar påfrestningar.  

Upplevelsen av att ha förlorat familjelivet påverkades av det sjuka syskonets grad av symtom. 

När det sjuka syskonet hade mycket symtom planerades allt utifrån det sjuka barnet, inte 

utifrån hela familjen eller enskilda medlemmar vilket var påfrestande för syskonrelationen 

(Nolbris et al., 2007). Syskonen kände att de hade dubbla lojaliteter då det blev konflikt 

mellan de egna intressena så som skola och vänner gentemot att vara med det sjuka syskonet. 

Andra konflikter som kunde uppstå var när syskonen tänkte på det sjuka syskonets liv. De 

ville inte att syskonet skulle dö samtidigt som de inte ville se det lida (Nolbris et al., 2007). 

Det var frustrerande för dem att inte kunna hjälpa sitt syskon (Woodgate, 2006a; Nolbris et 

al., 2007). 

Föräldrarna upplevde att det egna livet och relationen dem emellan hade lagts åt sidan under 

behandlingsperioden. De behövde lugn och ro samt fokusera på sig själva och relationen för 

att återhämta sig efter den stressfulla situation de genomgått (Woodgate, 2006b). 

4.3 Emotioner 

Föräldrar och syskon till barn med cancer upplevde många olika känslor. Känslornas 

intensitet kunde variera vartefter cancer blev en del av deras vardag. Oro, ångest, sorg, stress 

och skuld samt isolering var de mest dominerade känslorna som framkom enligt Björk et al., 

2009; Björk et al., 2011; Lähteenmäki et al., 2004; Nolbris et al., 2007; Prchal & Landolt, 

2012; Schweitzer et al., 2012; Taleghani et al., 2012; Woodgate, 2006a; Woodgate, 2006b.  

4.3.1 Oro och ångest 

Familjen uttryckte oro inför det sjuka barnets kommande framtid och vilka konsekvenser 

sjukdomen skulle medföra (Nolbris et al., 2007; Schweitzer et al., 2012). Första tiden efter 

diagnosen gjorde oron att syskonen hade svårt att sköta skolarbetet (Prchal & Landolt, 2012). 

Familjen kände ångest över eventuella återfall och för eventuella läkemedelsbiverkningar, att 

tillståndet skulle försämras eller orsaka mycket smärta. Att tumören skulle tillta eller 
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återkomma, var något som syskonen uttryckte oro över (Björk et al., 2011;Nolbris et al., 

2007) . 

Oron hos föräldrarna ökade när deras barn frångick rutiner, fick nya läkemedel eller när 

tidigare symtom kom tillbaka. De upplevde också ångest över att deras andra barn kunde 

drabbas av svår sjukdom samt att syskonen till det sjuka barnet inte fick nog med tid. 

Emellanåt var det svårt för familjen att hantera ångesten men när det sjuka barnet mådde 

bättre så dämpades också ångesten (Björk et al., 2009). 

4.3.2 Sorg  

Syskonen upplevde att sorg var den allra tydligaste känslan förknippad med 

cancerupplevelsen och att sorg var en del av dem själva, en bestående känsla i deras liv. 

Cancern hade orsakat förändringar i familjen och familjelivet och det förknippade syskonen 

med sorg. Sorgen som syskonen upplevde var ofta något som de höll för sig själva 

(Woodgate, 2006a). Något som var stark förknippat med sorg var tankarna på att förlora sitt 

syskon, dessa tankar hade funnits sedan sjukdomens början (Nolbris et al., 2007). Att 

förlusten av ett barn skulle vara det mest fruktade och sorgsna scenariot stöds även av 

Woodgate (2006b).  

Sorg och frustration upplevdes av föräldrarna när personer i omgivningen inte förstod allvaret 

i situationen som familjen befann sig i. De upplevde även dessa känslor när personer som 

föräldrarna räknade med skulle höra av sig, inte gjorde det (Björk et al., 2009). 

4.3.3 Stress och skuld 

Mödrar till cancersjuka barn upplevde en större stressnivå i det vanliga familjelivet jämfört 

med mödrar med friska barn. Av mödrarna till barn med cancer uppgav 83 % tre månader 

efter diagnos respektive 74 % 15 månader efter diagnos, att de kände någon form av 

stressfaktor i det dagliga livet. För. Av fäderna upplevde 79 % stress tre månader efter 

diagnos. En siffra som efter 15 månader var 87 % (Lähteenmäki et al., 2004).  

Föräldrarna kunde känna att det var deras fel att barnet blivit sjukt vilket gjorde att de kände 

skuld (Taleghani et al., 2012) och syskonen kunde känna skuld över att just deras syskon 

blivit sjukt och inte någon annan eller dem själva (Woodgate, 2006a). 

4.4 Stöd  

Familjen upplevde minskat stöd och bristande förståelse då vänner och släktingar verkade tro 

att när behandlingen var över så var allt som vanligt, så som det var innan diagnosen (Björk et 
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al., 2011; Schweitzer et al., 2012). Att bli erbjuden stöd upplevdes som betydelsefullt då de 

ofta inte själva ville be om det (McKenzie & Curle, 2012). Familjer uppskattade också när 

förskola, skola och arbetskollegor gjorde vad de kunde för dem, däremot upplevdes stödet 

från närstående inte alltid som positivt utan kunde istället skapa mer oro (McKenzie & Curle, 

2012). Familjer kände stöd genom att få dela de egna erfarenheterna med andra i liknande 

situationer (Prchal & Landolt, 2012, Schweitzer et al., 2012; Taleghani et al., 2012).   

Tro och religion upplevdes som en tröst för en del föräldrar då de kände att det var viktigt att 

ha en tro på en högre makt (Taleghani et al., 2012).  

Syskonen upplevde sig vara nöjda med de stöd de fick av vänner och familj samt från 

syskonstödjaren på sjukhuset. Att få delta i det sjuka barnets omvårdnad och göra något 

betydelsefullt, upplevdes stödjande och viktigt för de friska syskonen. Trots detta upplevde de 

ofta att de inte gjorde tillräckligt för att hjälpa dem eller att de inte visste hur de skulle gå till 

väga (Woodgate, 2006a; Woodgate, 2006b; Prchal & Landolt, 2012). Syskonen upplevde 

hopp när de pratade med sina vänner om cancern och det sjuka syskonet (Prchal & Landolt, 

2012). 

4.4.1 Sjukvårdspersonalens betydelse 

En viktig upplevelse för familjer var att få träffa vårdpersonal som kände till dem väl, så att 

de inte behövde berätta om sin situation på nytt. De uppskattade stöd och kände sig stöttade 

när de blev behandlade med respekt utav vårdpersonal. Några av föräldrarna kände sig mer 

stöttade när de var på det lokala sjukhuset än på universitetssjukhuset eftersom 

vårdpersonalen verkade mindre stressade på det lokala sjukhuset. Däremot kunde föräldrarna 

uppleva att vårdpersonalen på det lokala sjukhuset inte var lika insatta i deras barns sjukdom 

som de på universitetssjukhuset vilket då gjorde att de kände sig mindre stöttade (Björk et al., 

2009; McKenzie & Curle, 2012). 

Familjer kunde även känna att vårdpersonalen kunde ta ifrån dem en del av föräldraansvaret 

och därmed kontrollen. Detta kunde upplevas både som befriande och svårt (McKenzie & 

Curle, 2012). Föräldrarna kände att de återfick kontroll tack vare den information de fick av 

vårdpersonal under behandlingstiden och den kunskap de fick genom att själva läsa på om 

sjukdomen (Björk et al., 2009).  Familjer saknade stöd från vårdpersonal efter behandlingens 

slut, då de kände sig övergivna. Föräldrarna upplevde att de var oförberedda och saknade 

strukturerad uppföljning (Björk et al., 2009; McKenzie & Curle, 2012).  
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4.5 Bearbetning 

Föräldrarna upplevde emellanåt att det var svårt att gå vidare och bearbeta sin upplevelse, 

men att de inte hade något val. En negativ inställning hos föräldrarna gjorde det svårare för 

dem att acceptera och blicka framåt (Björk et al., 2011;Woodgate, 2006b).  

4.5.1 Att gå vidare 

Efter behandlingen försökte familjen återgå till något som kunde likna deras tidigare rutiner. 

Detta kunde upplevas svårt då rädslan över att cancern skulle kunna komma tillbaka och 

känslan av att sjukdomen alltid skulle vara en del av deras liv, fanns i tankarna (McKenzie & 

Curle, 2012; Björk et al., 2011; Woodgate, 2006b). Arbete, religion och psykologiskt stöd 

gjorde det lättare att gå vidare (Björk et al., 2011). Den arbetande föräldern tyckte det var 

skönt att återvända till arbetet. Det kändes då som att det normala inte var lika långt bort och 

att de fick tid att tänka på annat (Björk et al., 2009). Föräldrarna upplevde i efterhand ofta att 

behandlingen gått smidigare än vad de först befarat (Björk et al., 2011). 

4.6 Resultatsyntes 

Föräldrar och syskon påverkades på många olika sätt när ett barn i familjen drabbats av 

cancer. Att ha ett barn med cancer innebar en storm av känslor och det liv som familjen levt 

upplevdes aldrig riktigt bli desamma igen. Föräldrarnas livsperspektiv blev annorlunda då de 

omvärderade mening och mål i livet. Både föräldrar och syskon försökte anpassa sig till den 

nya livssituationen och sträva efter normalitet. Föräldrarna kände svårigheter i att leva upp till 

de förväntningar de hade på sig själva gällande föräldrarollen, samtidigt som syskonen 

upplevde att de inte fick tillräckligt med uppmärksamhet av sina föräldrar. Syskonen tog 

istället på sig mer ansvar och ville inte vara en belastning för sina föräldrar. Familjen 

upplevde att det var viktigt att få stöd inom den egna familjen samt av vänner och 

arbetskamrater. Att inte behöva träffa ny sjukvårdspersonal vid varje sjukhusbesök samt att få 

individanpassad information upplevdes som stödjande. 

Syskonen uttryckte en sorg över att ha blivit berövade familjelivet och familjen kände sig 

socialt isolerade på grund av det sjuka barnets nedsatta immunförsvar. Föräldrar kunde känna 

stress och trötthet över att slitas mellan att vårda det sjuka barnet, arbeta och sköta hushåll 

men att få arbeta kunde också vara en tillflykt från den svåra familjesituationen. Föräldrar och 

syskonen kände en oro över återfall när behandlingen av barnet avslutats samtidigt som de 

hade hopp inför framtiden och ville återgå till att något som kunde likna deras tidigare liv.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Databaserna Cinahl och Medline valdes då de är databaser inom omvårdnadsvetenskap och 

medicin. PsycINFO valdes för att det är en databas som riktar in sig på det psykologiska 

perspektivet inom bland annat omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Sökningarna i databaserna kunde därför leda fram till relevanta vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna som har använts i studien var publicerade från år 2004 för att begränsa sökningen 

till aktuell forskning. Tidsbegränsningen som har gjorts i den systematiska sökningen har 

minskat antalet vetenskapliga artiklar som svarat mot syftet. Författarna förmodar att denna 

begränsning endast påverkat resultatet marginellt men att ett större tidintervall troligen skulle 

ge fler artiklar som kunde styrka vårt resultat och därmed ge en ökad dignitet. Peer review 

användes i de databaser där möjligheten fanns för att få fram vetenskapliga artiklar (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sökningarna begränsades till engelska som språk då många 

artiklar är skrivna på engelska samt att författarna innehar begränsningar i andra språk.   

Tio artiklar inkluderades i studien varav nio var kvalitativa artiklar. Ett kvalitativt 

förhållningssätt handlar om att tolka, skapa mening och förståelse i människors subjektiva 

upplevelser, vilket gör att kvalitativa artiklar svarar mot denna litteraturstudie syfte. Att ha 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan vara kvalitetshöjande för arbetet då båda 

ansatserna kan åskådliggöra fenomen ur olika perspektiv (Forsberg & Wengström, 2008). 

De tio artiklar som inkluderades hade medel eller hög kvalitet. Många kvalitativa artiklar hade 

citat angivna, vilket enligt Elo och Kyngnäs (2008) stärker artikelns trovärdighet, pålitlighet 

och överförbarhet till resultatet. 

Kvalitativ forskning går inte ut på att kunna generaliseras (Forsberg & Wengström, 2008) 

men resultatet i denna litteraturstudie uppfattas av författarna inge trovärdighet och en god 

överensstämmelse med hur föräldrar och syskon till ett cancersjukt barn kan uppleva sin 

situation. 

Artiklarna som analyserades innehöll mycket data som svarade mot syftet. Det blev ett 

massivt material att analysera och arbeta med vilket var bra men det bidrog även till 

svårigheter. Det kan vara svårt att få en överblick över ett stort material. Huvudkategorier och 

subkategorier växte sakta fram genom att texten lästes igenom flera gånger. Många 
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upplevelser passade in under flera kategorier vilket gjorde de svårplacerade. Flera varianter av 

kategorier testades och förkastades innan det slutgiltiga resultatet var färdigställt.  

Då författarna inte har någon djupare kunskap inom området innan samt upplever det 

komplext valdes induktiv innehållsanalys. Elo och Kyngäs (2008) styrker detta resonemang 

och menar att induktiv ansats bör antas då det inte finns tillräckligt med förkunskap inom det 

område som skall studeras. 

De artiklar som använts i litteraturstudien kom från de olika länderna: Finland, Sverige, 

England, Schweiz, Australien och Kanada samt Iran. Artikeln från Iran (Taleghani et al., 

2012) skildrade sitt resultat utifrån en annan kulturell synvinkel jämfört med de andra 

artiklarna med en mer västerländsk kultur. Författarna till denna litteraturstudie antar utifrån 

detta, att de upplevelser och påfrestningar som uppstår när ett barn i familjen får cancer kan 

variera beroende på vilken kultur de lever i. 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att barncancer medför många förändringar i livet för 

familjer med ett cancersjukt barn. Påfrestningarna var framförallt psykiska och psykosociala. 

De gav sig bland annat uttryck i rollförändringar och flertalet känslomässiga reaktioner (Björk 

et al., 2009; Björk et al., 2011; Lähteenmäki et al., 2004; McKenzie & Curle, 2012; Nolbris et 

al., 2007; Prchal & Landolt, 2012; Schweitzer et al., 2012; Taleghani et al., 2012; Woodgate, 

2006a; Woodgate, 2006b). 

Det är inte bara det barn som får en cancerdiagnos som drabbas, utan det påverkar även 

tillhörande föräldrar och syskon. Den stress som skapas utgör en stor belastning för familjen 

och medför flertalet hinder som de måste bekämpa (Björk et al., 2009; Björk et al., 2011; 

Lähteenmäki et al., 2004; McKenzie & Curle, 2012; Nolbris et al., 2007; Prchal & Landolt, 

2012; Schweitzer et al., 2012; Taleghani et al., 2012; Woodgate, 2006a; Woodgate, 2006b). 

Woodgate och Degner (2003) styrker detta och menar vidare att familjens lidande påverkar 

deras känsla av livskvalitet. Detta resultat anser författarna vara mycket trovärdigt och föga 

förvånande då ingen familj, vanligtvis, önskar att deras barn ska drabbas av sjukdom. Cancer 

är dessutom ett begrepp som ofta är starkt negativt värdeladdat och förknippat med stort 

lidande och död (Björk et al., 2005).  

Föräldrar och syskon upplevde förändrade relationer inom familjen då de kände att cancern 

fört dem närmare varandra och att relationerna inom familjen blivit starkare (Björk et al., 
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2009; Björk et al., 2011; Prchal & Landolt; 2012; Schweitzer et al., 2012; Woodgate, 2006b). 

Samtidigt skapar dock ofta de förändringar som uppkommer i samband med att ett barn i 

familjen får en cancerdiagnos, problem i familjen. Problem som i förlängningen kan leda till 

skilsmässa eller separation (Enskär, 1999). Författarna anser att båda scenariona är förståeliga 

och härleder det till faktorer som exempelvis hur situationen var innan cancerbeskedet och hur 

väl kommunikationen fungerar i familjen. Att familjemedlemmarna hjälper och stöttar 

varandra när enskilda individer har en extra tuff period, är också en viktig aspekt. Dessa tre 

faktorer skulle enligt författarna göra att familjebanden stärks istället för att det leder till 

negativa konsekvenser som exempelvis skilsmässa. Även Cullberg (2006) menar att familjens 

tidigare erfarenheter och familjesituation vid diagnosen styr hanteringen och utgången av 

cancerupplevelsen. 

Enligt Enskär (1999) är det inte ovanligt att syskon till barn med cancer känner att de få för 

lite uppmärksamhet och att de tar på sig mer ansvar vad gäller hushållssysslor. När det sjuka 

syskonet får mycket uppmärksamhet kan syskonen känna sig utanför och inte lika 

betydelsefulla (Enskär, 1999).  Dessa upplevelser är något som kan återses hos syskonen i 

resultatet av denna litteraturstudie (Björk et al., 2009; Björk et al., 2011; Prchal & Landolt, 

2012;Woodgate, 2006a). Föräldrarna var oftast också medvetna om att de gav syskonen för 

lite uppmärksamhet och tid (Björk et al., 2009).  Denna insikt räckte dock inte för att 

syskonen skulle kunna känna sig tillräckligt uppmärksammade. Författarna anser att 

föräldrarnas oförmåga till att ge syskonen den uppmärksamhet och tid de behövde, berodde på 

den extrema situation de befann sig i. Det påverkade dess rationella tänkande vilket gjorde att 

de inte kunde agera ändamålsenligt.  

Föräldrar och syskon upplevde att det behövde stöd, både från den egna familjen samt från 

vänner och arbetskamrater, för att kunna klara av att hantera cancerupplevelsen samt för att 

kunna gå vidare (Björk et al., 2009; Björk et al., 2011; Lähteenmäki et al., 2004; McKenzie & 

Curle, 2012; Nolbris et al., 2007; Prchal & Landolt, 2012; Schweitzer et al., 2012; Taleghani 

et al., 2012; Woodgate, 2006a; Woodgate, 2006b) vilket Björk et al. (2005) samt Eide och 

Eide (2009) styrker. Björk et al. (2005) anser att familjen behöver stöd för att livet ska kunna 

kännas lite enklare och för att de ska kunna hantera situationen de befinner sig i. Eide och 

Eide (2009) menar att det sociala nätverket spelar roll vid en krissituation. En bra stöttande 

omgivning underlättar hanteringen av krisen. De drabbade förväntar sig ofta att släkt och 

vänner ska ställa upp när de har det svårt och att de kan känna besvikelse när deras 

förväntningar inte infrias (Eide & Eide, 2009). Resultatet i denna studie visar bland annat att 
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familj till barn med cancer kan känna besvikelse över att de personer som står dem nära inte 

ställer upp tillräckligt (Woodgate, 2006b; Björk et al., 2009).  

Infektionsrisken hos det cancersjuka barnet var en av orsakerna till att familjen kände 

besvikelse och avsaknad av stöd från omgivningen (Woodgate, 2006b; Björk et al., 2009). 

Eide och Eide (2009) förklarar att orsaker till uteblivet stöd från omgivningen kan bero på att 

de närstående har nog med att hantera de egna känslorna som cancerdiagnosen medfört dem. 

Författarna till denna litteraturstudie menar att de kan vara en kombination av ovanstående 

orsaker som gör att stödet inte blir som familjen förväntat sig. 

Utifrån resultatet i denna litteraturstudie anser författarna att det är mycket väsentligt, att inom 

omvårdnaden, se till familjens behov och resurser när någon i familjen har drabbats av 

sjukdom. Detta är något som den familjefokuserade omvårdnad står för (Benzein, Hagberg, 

Saveman & Syrén, 2010). Förändringar inom familjen, på grund av att någon drabbas av 

sjukdom, innebär ofta att familjen utsätts för mentala och somatiska påfrestningar. Därmed 

kan involveringen av familjemedlemmar bidra till både positiva och negativa konsekvenser. 

Får inte familjemedlemmarna de stöd som de behöver av sjukvården så kan de påfrestningar 

som familjemedlemmarna utsätts för, straffas med egen ohälsa (Benzein et al., 2010). 

Familjefokuserad omvårdnad innebär att det är betydelsefullt att skapa en god och icke 

hierarkisk relation till den sjukes familj, för att kunna ta del av den kunskap och erfarenhet 

som de besitter. Att involvera familjen är också viktigt för att kunna organisera den sjukes 

behandling och på så sätt arbeta utifrån en helhetssyn (Benzein, Johansson,  Årestedt & 

Saveman, 2008). 

5.3 Slutsatser 

Livssituationen för hela familjen påverkas när ett barn i familjen drabbas av cancer. Den 

förändrade tillvaron utsätter familjen för stora påfrestningar och de ställs inför utmaningar 

som gör att de har ett stort behov av stöd, vilket de emellanåt saknade. Då all fokus och 

uppmärksamhet främst lades på det sjuka barnet, kunde syskon känna sig bortglömda och 

åsidosatta.  Därtill tog de också på sig mer ansvar och försummade sina egna behov för att 

inte belasta sina föräldrar. Att känna kontinuitet från sjukvårdspersonalen upplevdes som en 

viktig aspekt. Likaså att få god uppföljning och stöd efter behandlingens slut. Ur dessa 

avseenden kunde sjukvårdspersonalen vara bristande. 

Även om familjen upplevde känslor av sorg så gjorde en positiv inställning det lättare att 

hantera situationen och streta vidare.  
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5.4 Implikationer för förbättringsarbete  

Familjefokuserad omvårdnad ställer krav på sjuksköterskans kliniska arbete.  

Att som sjuksköterska ha en medvetenhet om hur familjen till ett cancersjukt barn kan 

uppleva sin situation, kan skapa gynnsammare förutsättningar för att uppmärksamma det 

behov av stöd och omvårdnad som familjen har. Genom att sjuksköterskan beaktar familjens 

upplevelser så kan den familjefokuserade omvårdnaden underlättas och bli bättre. 

 

5.5 Vidare forskning 

För att få en tydligare bild av hur sjuksköterskan mer konkret kan stötta familjen, krävs 

ytterligare forskning. Forskningen kan exempelvis fokuseras på hur sjuksköterskan kan stötta 

familjen under lågintensiva behandlingsperioder samt efter avslutat behandling. Det skulle 

också kunna vara av stor vikt att forska vidare på hur sjuksköterskan bäst kan bemöta och 

stötta syskon till ett cancersjukt barn. 
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8. Bilaga 2: Artikelmatris                        

                            Sida 1 (10) 

Författare, årtal  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  

 

Design och metod  

 

Värdering  

 

Resultat  

 

Björk, M., Wiebe, T. 

& Hallström, I. 

(2009). An everyday 

struggle: Swedish 

families’ lived 

experiences during a 

child’s cancer 

treatment. Journal of 

Pediatric Nursing, 

24(5), 423-432. 

doi:10.1016/j.pedn.20

08.01.082 

Sverige. 

Att belysa 

familjers 

livsupplevelse 

under ett barns 

cancerbehandlin

g. 

Design: Kvalitativ studie. Induktiv, longitudinell design. 

Urvalsförfarande: 

17 familjer med ett barn i åldern 0 till 12 år med diagnosen cancer 

inkluderades i studien. Barn mellan sju och 12 år intervjuades och barn 

som var sex år eller yngre deltog i en observationsstudie. 

Två mödrar nekade deltagande. 

Inklusionskriterier: Ett barn, under 13 år, diagnostiserad med cancer för 

första gången och som har en familj med förmågan att tala och förstå 

svenska språket. Barnets behandling ska ha påbörjats inom en månad 

efter diagnos.   

Exklusionskriterier: Patienter som avlidit vid andra intervjutillfället 

exkluderades. Barn som behandlats under en kort tid exkluderades.  

Urval: Strategiskt urval. 

Slutlig studiegrupp: 11 familjer deltog i studien varav nio mödrar, nio 

fäder, fyra patienter och fyra syskon deltog. 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer vid tre tillfällen under ett barns 

cancerbehandling. 

Analysmetod: Hermenutisk-fenomenologisk. 

Styrkor: Tydligt beskrivet 

syfte. Motivering till varför 

studien genomförs finns. 

Väl beskriven metod och 

analys. 

Forskarna har kunskap och 

erfarenhet inom området 

sedan tidigare. Forskarna 

har övervägt betydelsen av 

deras förförståelse. 

Forskarna diskuterar 

trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och objektivitet. 

Etiskt resonemang finns. 

Svagheter: Urval ej 

beskrivet. Risk för att data 

inte tolkas objektivt p.g.a. 

förförståelse. 

Familjen upplevde känslor av 

att de vara kvävda och att 

vardagslivet avbrutits p.g.a. att 

deras barn drabbats av cancer. 

De kände sig isolerade och låsta 

samtidigt som de försökte 

bevara det normala i livet. 

Familjen upplevde att de blev 

experter på barnets sjukdom, 

symtom och behandling. De 

kände också att deras perspektiv 

på livet förändrades p.g.a. 

cancersjukdomen. 
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                            Sida 2 (10) 

Författare, årtal  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  

 

Design och metod  

 

Värdering  

 

Resultat  

 

Björk, M., 

Nordström, B., 

Wiebe, T. & 

Hallström, I. 

(2011). Returning 

to a changed 

ordinary life: 

families’ lived 

experience after 

completing a 

child’s cancer 

treatment. 

European Journal 

of Cancer Care, 

20(2), 163-169. 

doi:10.1111/j.136

5-

2354.2009.01159.

x 

Sverige.  

Att belysa familjens 

livsupplevelse efter 

ett barns 

genomförda 

cancerbehandling. 

Design: Kvalitativ studie. Induktiv, longitudinell design.   

Urvalsförfarande: 17 familjer med barn mellan 7 månader 

och 12 år med diagnosen cancer inkluderades i studien där 

föräldrarna intervjuades. Patienter från 7 år och syskon i 

ungefär samma ålder intervjuades också. Fem patienter dog 

mellan första och tredje intervjun. Familjerna till dessa 

patienter intervjuades en tredje gång men det resultatet 

presenteras inte i denna studie. Två familjer exkluderades 

p.g.a. att ett barn behandlades för kroniska komplikationer 

och det andra barnet hade genomfört standardbehandling och 

väntade på nya beslut ang. fortsatt behandling. 

Exklusionskriterier: Barn som behandlades för kroniska 

komplikationer samt barn som genomfört 

standardbehandling och väntade på beslut om fortsatt 

behandling. 

Urval: Strategiskt urval. 

Slutlig studiegrupp: 10 familjer, varav 10 mödrar och åtta 

fäder, fyra patienter och två syskon.  

Datainsamlingsmetod: Intervjuer. Tre intervjutillfällen 

hölls inom loppet av två till 11 månader. 

Analysmetod: Hermeneutisk-fenomenologisk. 

Styrkor: Tydligt beskrivet 

syfte samt varför studien 

genomförts. Väl beskriven 

analys och metod. 

Forskarna diskuterar 

trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och objektivitet 

Forskarna har erfarenheter 

inom aktuellt område. 

Etiskt resonemang 

förekommer. 

Svagheter: Ej tydligt beskrivet 

urval samt inklusionskriterier. 

Risk för att forskarna inte 

tolkar data objektivt pga. 

förförståelse. 

Familjen upplevde lättnad över att deras 

barns behandling avslutats. Samtidigt 

kände de att vardagslivet var besvärligt. 

Familjemedlemmarna upplevde att de 

förändrats. Föräldrarna kände att de 

behövde fokusera på sig själva för att 

kunna återhämta sig från vad de gått 

igenom. Familjen upplevde det som 

mycket betydelsefullt att känna närhet 

till andra människor, främst till den egna 

familjen. Syskon upplevde att de nu fick 

mer uppmärksamhet av föräldrarna. 

Föräldrarna upplevde osäkerhet och 

saknade emellanåt den säkerhet de kände 

då de var på sjukhus. 
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Artikelmatris          Bilaga 2 

                            Sida 3 (10) 

 

Författare, 

årtal  

Artikelns 

titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  

 

Design och metod  

 

Värdering  

 

Resultat  

 

Lähtenmäki, 

P., Sjöblom, 

J., Korhonen, 

T. & Salmi, T. 

(2004). The 

life situation 

of parents 

over the first 

year after their 

child's cancer 

diagnosis. 

Acta 

Paediatric, 

93(12), 1654-

1660.  

doi:10.1080/0

80352504100

33033 

Finland. 

Att utvärdera 

barncancerns effekt 

på föräldrarnas liv. 

Design: Kvantitativ, prospektiv studie. 

Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades från 

en pediatrisk avdelning inom hematologi och 

onkologi på universitetssjukhuset i Åbo. 

Kontrollgruppen av familjer rekryterades från 

det regionala dagvårdscentret. 

Inklusionskriterier: Familjer med barn som 

cancerdiagnostiserats mellan 1 januari år 1998 

och 31 mars år 1999.  

Exklusionskriterier: Familjer med svårigheter 

att tala och förstå det finska språket. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Slutlig studiegrupp: 26 familjer samt 46 

kontrollfamiljer deltog i studien. 

Datainsamlingsmetod: Enkäter och 

mätinstrument för ångest. 

 Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor:  

Tydligt syfte och 

hypotes. 

Väl beskriven 

metod. 

Bortfall beskrivet. 

Etiskt resonemang. 

Svagheter: 

Bortfall. 

 

 

74 % (n=24) av mödrarna och 42 % (n=19) av fäderna upplever sitt 

arbete mindre betydelsefullt tre månader efter deras barn fått 

cancerdiagnosen. Motsvarande siffra ett år senare var 68 % (n=19)för 

mödrar och 75 % (n=15)för fäder. 

Upplevelsen av att han misslyckats sköta hushållsarbetet var signifikant 

skild mellan mödrar till cancersjuka barn jämfört med kontrollgrupp (p 

˂ 0.001). I procent var siffran 79 % (n=24) efter tre månader och 65 % 

(n=19) efter 15 månader. I kontrollgruppen var motsvarande siffra noll 

(n=46) vid båda tillfällena. 

Mödrar till cancersjuka barn upplever, i jämförelse med 

kontrollgruppen, en större stressnivå i det vanliga familjelivet jämfört 

med kontrollgruppen. Av mödrarna till barn med cancer uppgav 83 % 

(n=24)  (efter tre månaders tid) respektive 74 %  (n=19) (vid 15 

månaders tid) att de kände någon form av stressfaktor i det dagliga livet. 

För mödrarna i kontrollgruppen var siffran 54 % (n=46). Motsvarande 

siffra för fäder var 79 % (n =19) vid tre månader och  87 % (n = 15)  

efter 15 månader respektive 38 % (n=24) för kontrollgruppen ( p< 

0.002). 

Både mödrar och fäder upplevde en signifikant skillnad (p = 0,05) när 

det gällde sämre hälsa i jämförelse med kontrollgruppen. 

 



29 

 

Artikelmatris          Bilaga 2 

                            Sida 4 (10) 

Författare

, årtal  

Artikelns 

titel, 

tidskrift, 

Land  

Syfte  

 

Design och metod  

 

Värdering  

 

Resultat  

 

McKenzie, 

S. C. & 

Curle, C. 

(2012). 

The end of 

treatment 

is not the 

end: 

parents' 

experience

s of their 

child's 

transition 

from 

treatment 

for 

childhood 

cancer. 

Psycho-

Oncology, 

21(6), 647-

654. 

doi:10.100

2/pon.1953 

England. 

Att 

utforsk

a hur 

föräldr

ar 

upplev

er 

övergå

ngen 

från 

behan

dling 

av 

barnca

ncer 

samt 

att 

utveck

la en 

teoreti

sk 

förståe

lse för 

denna 

övergå

ng. 

Design: Kvalitativ studie med explorativ design. 

Urvalsförfarande: Sjuksköterskor och socialarbetare 

rekryterade föräldrar vars barn fått behandling. 

Rekryteringen ägde rum i sydvästra England. 

Inklusionskriterier: Föräldrarna skulle ha barn i 

åldern fem till 18 år och befinna sig 0 till 12 månader 

efter behandling. Barnen skulle studera heltid och bo 

hemma. Det skulle vara barnens första behandling för 

cancer. 

Exklusionskriterier: Föräldrar eller barn som hade 

psykisk ohälsa eller begåvningshandikapp innan 

barnets cancerdiagnos, föräldrar till barn som fått 

återfall, föräldrar med svårigheter att förstå och tala 

det engelska språket samt föräldrar till barn som 

vårdades utanför sydvästra England.  

Urval: Strategiskt urval. 

Slutlig studiegrupp: 11 föräldrar från sex familjer. 

Fem var män och sex var kvinnor. 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer. 

Analysmetod: Grounded theory. 

Styrkor: 

Tydligt syfte. 

Väl beskriven 

analys och 

metod.  

Inget bortfall. 

Etiskt 

resonemang 

finns. 

Forskarna 

diskuterar 

svagheter 

med studien. 

Svagheter: 

Begränsninga

r till bl.a. 

biologiska 

föräldrar och 

familjer med 

sammanboen

de föräldrar. 

Föräldrarna upplevde att de inte var förberedda på vilken effekt sjukdomen haft på 

deras identitet som föräldrar och familj. Föräldrar kände även skuld för att de inte 

kunde leva upp till föräldrarollen och skydda sitt barn. Efter behandlingen upplevde 

föräldrarna det som en stor omställning att komma hem och återgå till vanliga rutiner. 

Föräldrarna upplevde att de fick stort stöd av det medicinska teamet runt barnet men 

även att de tog ifrån föräldrarna en del av ansvaret och kontrollen. Detta kunde 

upplevas både som befriande och svårt. Föräldrarna upplevde stödet från närstående 

antingen som att de fick stort stöd eller att det enbart skapade mer oro. Behandlingen 

beskrivs som något som familjen tog sig igenom med hjälp av ökat stöd och justering 

av copingstrategier men de upplevde att de var oförberedda på slutet. Föräldrarna 

upplevde fortsatt rädsla för återfall och att ständigt behöva vara förberedd på det 

okända. I kontrast till den aktiva behandlingsperioden så kände föräldrarna att de 

saknade stöd från det medicinska teamet efter behandlingens slut, att de plötsligt stod 

själva. Föräldrarna upplevde att de var oförberedda på detta och att det var svårt att 

stödja sina barn alldeles själva efter att de på sjukhuset fått hjälp med föräldraroll och 

ansvar. Många upplevde att de blivit övergivna efter behandlingen och att de nu skulle 

hantera sina svåra känslor på egen hand. Känslan av att inte ha något stöd upplevdes av 

föräldrarna då vänner och familj verkade tro att när behandlingen var över så var allt 

som vanligt, så som det var innan diagnosen. Föräldrarna upplevde en bristande 

förståelse hos sina nära och kära. Föräldrarna brottades med känslorna av att allt var 

normalt, och att cancern aldrig kommer att försvinna. Efter behandlingen försöker 

föräldrarna att återgå till normala rutiner hemma, samtidigt som de kämpade med hotet 

om återfall. Många föräldrar tror sig aldrig riktigt kunna släppa rädslan och känslorna 

av att cancern kan komma tillbaka och de bestående effekterna cancern haft på deras 

barn. Föräldrarna kände sig lämnade med en känsla av att barncancer kommer att vara 

en del av deras liv under en överskådlig framtid.  
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Författare, 

årtal  

Artikelns 

titel, 

tidskrift, 

Land  

Syfte  

 

Design och metod  

 

Värdering  

 

Resultat  

 

Nolbris, M., 

Enskär, K. 

& 

Hellström, 

A.-L. 

(2007). 

Experience 

of siblings 

of children 

treated for 

cancer. 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing, 

11(2), 106-

112.  

doi:10.1016

/j.ejon.2006

.10.002  

Sverige. 

Syfte var att få 

en förståelse 

för upplevelse 

av vardag hos 

syskon med en 

bror eller syster 

som får 

behandling mot 

cancer eller 

som har 

avslutat 

behandling. 

Design: Kvalitativ studie. 

Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades 

från den pediatriska avdelningen på Drottning 

Silvias barnsjukhus. 

Inklusionskriterier: Syskon 10 år eller äldre 

med en syster eller bror sex månader efter 

diagnos med pågående behandling för 

diagnosen leukemi eller hjärntumör.  

Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 

Urval: Strategiskt urval. 

Slutlig studiegrupp: 10 biologiska syskon, 

varav fyra män och sex kvinnor, deltog i 

studien. De friska syskonen var mellan 10 och 

36 år. Syskonen med cancer var mellan sju 

och 18 år. Totalt 12 syskon var aktuella för 

studien men två nekade deltagande. 

Datainsamlingsmetod: Narrativa intervjuer. 

Analysmetod: Hermenutisk-fenomenologisk. 

Styrkor: Tydligt 

beskrivet syfte och 

relevans. 

Metod och analys väl 

beskriven. 

Bortfall beskrivet. 

Studiens trovärdighet 

diskuterad.  

Författarna har kunskap 

inom området sedan 

tidigare. Etiskt 

resonemang 

förekommer. 

Svagheter: 

Exklusions-kriterier ej 

beskrivet. 

Risk för att författarna 

inte tolkar data objektivt 

p.g.a. sin tidigare 

erfarenhet. 

Syskonen upplevde starkt att syskonrelation blivit mer speciell sedan deras 

syskon drabbats av cancer. De upplevde känslor av närhet och syskonen 

försvarade och beskyddade sitt sjuka syskon när det behövdes. Syskonen 

upplevde att det var svårt att vara lojal mot det sjuka syskonet när det stod 

mellan de egna intressena/behoven och det sjuka syskonets. Syskonen kände att 

de levde ett nytt liv som gick upp och ner beroende på hur det sjuka syskonet 

mådde. Vardagslivet upplevdes variera mellan glädje och att känna oro och 

ångest. Syskonen upplevde också känslor som handlade om livskvalitet men 

också om död. 
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Artikelmatris          Bilaga 2

                            Sida 6 (10) 

 

         

Författare, 

årtal  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  

 

Design och metod  

 

Värdering  

 

Resultat  

 

Prchal, A. & 

Landolt, M. A. 

(2012). How 

siblings of 

pediatric cancer 

patients 

experience the 

first time after 

diagnosis. 

Cancer Nursing, 

35(2), 133-140. 

doi: 

10.1097/NCC.0b

013e31821e0c59 

Schweiz. 

Att 

beskriva 

upplevelse 

hos syskon 

till 

pediatriska 

cancerpati

enter i 

olika faser 

av livet det 

första 

halvåret 

efter 

cancerdiag

nosen. 

Design: Kvalitativ studie med 

beskrivande design. 

Urvalsförfarande: Deltagarna 

rekryterades via ett sjukhus i Zürich. 14 

personer blev tillfrågade angående 

deltagande i studien, tre personer ville 

inte delta och fyra svarade inte. 

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle 

ha ett syskon med cancer som var mellan 

tio till18 år. Det skulle ha gått mellan 

sex till 24 månader sedan diagnosen och 

deltagarna skulle kunna flytande tyska. 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 

Urval: Strategiskt urval. 

Slutlig studiegrupp: Sju syskon från 

olika familjer deltog i studien. 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer.  

Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor:  

Tydligt 

syfte samt 

väl 

beskriven 

metod och 

analys. 

Etiskt 

resoneman

g finns. 

Forskarna 

diskuterar 

styrkor och 

svagheter 

med 

studien. 

Svagheter: 

Exklusions

kriterier ej 

beskrivet. 

 

Syskon till barn med cancer uppskattade och tyckte det var viktigt att få vara inblandad i det 

sjuka syskonet vård. Att möta andra i liknande situation upplevdes som betydelsefullt. 

Syskonen upplevde att det var av stort värde för dem att ha personlig kontakt med inblandad 

sjukvårdspersonal. 

Syskonen upplevde att det var besvärligt för dem att sköta skolan p.g.a. cancerdiagnosen. De 

hade svårt att koncentrera sig på skolarbetet för att de oroade sig för det sjuka syskonet. De 

ville hellre vara tillsammans med det sjuka syskonet. 

Syskon kunde finna stöd i vänner men samtidigt gjorde cancern det svårt för dem att bevara 

relationer.  

Syskonen upplevde att föräldrarna var frånvarande den första tiden efter att syskonet fått 

diagnosen. I det stora hela upplevde syskonen ändå att cancern stärkt relationerna inom 

familjen. 

Syskonen upplevde att de fick ta mer ansvar och utföra fler sysslor i hemmet än tidigare. De 

upplevde att rollerna förändrades och att de vill skydda och trösta sina föräldrar i den jobbiga 

situation de befann sig i. 

Syskonen upplevde att det var svårt att se föräldrarna lida samt att det sjuka syskonet 

förändrades både fysiskt och beteendemässigt. De kände också oro över det sjuka syskonets 

prognos samt var avundsjuka över den uppmärksamhet som det sjuka syskonet fick. 
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Artikelmatris          Bilaga 2 

                   Sida 7 (10) 

Författare, 

årtal  

Artikelns 

titel, 

tidskrift, 

Land  

Syfte  

 

Design och metod  

 

Värdering  

 

Resultat  

 

Schweitzer, 

R., Griffiths, 

M. & Yates, 

P. (2012). 

Parental 

experience 

of childhood 

cancer using 

Interpretativ

e 

Phenomenol

ogical 

Analysis. 

Psychology 

& Health, 

27(6), 704-

720. 

doi:10.1080/

08870446.2

011.622379 

Australien. 

 

Att utforska 

föräldrars 

upplevelse av att 

ha barn med 

livshotande 

sjukdom. 

Design: Kvalitativ studie med explorativ 

design. 

Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades 

via en pediatrisk avdelning för hematologi 

och onkologi. 

Inklusionskriterier: Föräldrarna skulle ha 

ett barn med diagnosen cancer. Barnen 

skulle vara diagnostiserade efter januari år 

2005 och vara mellan 8 och 17 år . 

Föräldrarna skulle vara engelsktalande och 

ha medgivit samtycke till studien samt antas 

vara inom normalintervallet för intelligens. 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 

Urval: Strategiskt urval. 

Slutlig studiegrupp: Nio familjer deltog i 

studien varav nio mödrar och två fäder. 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer. 

Analysmetod: Hermenutiska-

fenomenologisk. 

Styrkor:  

Tydligt syfte. 

Väl beskriven 

analys och metod. 

Etiskt resonemang 

finns. 

Forskarna 

diskuterar 

svagheter med 

studien. 

 

Svagheter: Litet 

antal fäder jämför 

med mödrar. 

Stort externt 

bortfall. 

 

Föräldrar till barn med cancer upplevde en oförståelse över att just deras 

barn drabbats av cancer. De kände att deras liv vänts upp och ner. 

Föräldrarna upplevde att de omvärderade mening och mål i livet samt att 

de försökte hitta sig själva i den svåra situation de befann sig i. 

Föräldrarna upplevde att de försökte anpassa sig till att ha ett barn med 

cancer och att det var viktigt med stöd på olika sätt.  

Föräldrarna upplevde lycka när deras barn blev bättre och började delta i 

vardagen allt mer tack vare behandlingen. 

En del föräldrar upplevde känslor av optimism, att deras barn fått god 

vård och behandling och därmed ville de ge något tillbaka till samhället 

för att stötta andra som har det svårt. 

 



33 

 

Artikelmatris          Bilaga 2 

                            Sida 8 (10) 

Författare, årtal  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  

 

Design och metod  

 

Värdering  

 

Resultat  

 

Taleghani, F., 

Fathizadeh, N. & 

Naseri, N. (2012). The 

lived experiences of 

parents of children 

diagnosed with cancer 

in Iran. European 

Journal of Cancer 

Care, 21(3), 340-348. 

doi:10.1111/j.1365-

2354.2011.01307.x 

Iran. 

Att 

beskriva 

livsupplev

else hos 

föräldrar 

till barn 

med 

cancer i 

Iran. 

Design: Kvalitativ studie med 

beskrivande design. 

Urvalsförfarande: 

Föräldrarna valdes ut från det 

största regionala sjukhuset med 

barnonkologi. 

Inklusionskriterier: Mödrar 

eller fäder till barn under 10 år 

med blodcancer, minst tre 

månader efter diagnos under 

behandling och som inte hade 

syskon med kronisk sjukdom.   

Exklusionskriterier: Föräldrar 

med psykisk sjukdom.  

Urval: Strategiskt urval. 

Slutlig studiegrupp: 15 

föräldrar varav fyra fäder och 

11 mödrar. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer. 

Analysmetod: Hemenutisk-

fenomenologisk. 

Styrkor:  

Tydligt syfte. Motivering 

till varför studien 

genomförs. 

Väl beskriven metod och 

analys. 

Förekommer etiskt 

resonemang. 

Forskaren diskuterar och 

motiverar svagheter. 

Svagheter: 

Studiegruppen innehålla 

mest mödrar och endast 

några få fäder. 

Föräldrar till barn med cancer kände svårigheter i att försonas med den situation 

de befann sig i och att de var dömda till att acceptera sjukdomen. Föräldrarna 

upplevde isolering från andra människor samt att livet var förstört p.g.a. att de 

förlorat det normala i vardagen. Föräldrarna kände sig fångade i barnets sjukdom 

och utsattes för olika sociala, psykiska och familjära påfrestningar då de försökte 

tolerera och anpassa sig till barnets sjukdom och den nya vardagen. 
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Författare, 

årtal  

Artikelns 

titel, 

tidskrift, 

Land  

Syfte  

 

Design och metod  

 

Värdering  

 

Resultat  

 

Woodgate, 

R. L. (2006). 

Life is never 

the same: 

childhood 

cancer 

narratives. 

Journal of 

Cancer Care, 

15(1), 8-18. 

doi:10.1111/

j.1365-

2354.2005.0

0614.x 

Kanada. 

Att förstå och 

tolka barns och 

familjers 

upplevelser av 

barncancer och 

dess symtom. 

Design: Kvalitativ, 

longitudinell studie. 

Urvalsförfarande: Ej 

beskrivet. 

Inklusionskriterier: Ej 

beskrivet.   

Exklusionskriterier: Ej 

beskrivet.  

Urval: Teoretiskt urval. 

Slutlig studiegrupp: 39 

familjer deltog i studien.  

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer och 

observation. 

Analysmetod: Narrativ 

metod.  

Styrkor: 

Tydligt beskriven analys. 

Motivering varför studien 

genomförs finns. Motivering till 

vald metod beskrivs.  

Etiskt resonemang förekommer.  

Svagheter: 

Urvalsförfarande ej tydligt 

beskrivet. Finns inga inklusions- 

eller exklusionskriterier. 

 

Familjen upplevde att livet aldrig mer skulle bli som det tidigare varit p.g.a. deras 

barns sjukdom. Familjen upplevde känslor av förlust samtidigt som de försökte gå 

vidare i livet. Familjen kände att upplevelsen av cancer aldrig riktigt skulle ta slut, 

att de ständigt skulle fortsätta vara oroliga samt rädda för ev. återfall. 
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Författare, 

årtal  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  

 

Design och metod  

 

Värdering  

 

Resultat  

 

Woodgate, R. 

L. (2006). 

Sibling’s 

experiences 

with childhood 

cancer: A 

different way 

of being in the 

family. Cancer 

Nursing, 29(5), 

406-414. 

Hämtad från 

databasen 

PsycINFO. 

Kanada. 

Att beskriva 

specifika resultat 

hos 30 syskon 

som deltog i 

studien. 

Design: Longitudinell, kvalitativ 

studie. 

Urvalsförfarande: Deltagarna 

rekryterades via en pediatrisk 

canceravdelning. 

Inklusionskriterier: Syskonen 

skulle vara förmögna att tala 

engelska och vara fem år eller 

äldre.   

Exklusionskriterier: Syskon 

där föräldrar nekade deltagande. 

Urval: Strategiskt urval. 

Slutlig studiegrupp: 30 syskon 

mellan sex och 21 år deltog i 

studien. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer och observation. 

Analysmetod: Grounded 

theory. 

Styrkor: 

Tydligt syfte finns. Motivering till varför 

studien utförs. 

Metod och analys väl beskrivet.  

Etiskt resonemang förekommer. 

Forskaren diskuterar svagheter med studien. 

Svagheter: Stor variation i syskonens åldrar. 

Brist på kulturell mångfald. 

 

 

Syskon till barn med cancer upplevde sorg och att cancer 

förändrade deras roll i familjen. De kände att de förlorade sin 

roll i familjen samt familjelivet. Syskonen upplevde ett 

engagemang i att försöka hålla ihop familjen och att vara 

närvarande.  
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