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Sammanfattning: 

Bakgrund: Årligen drabbas ungefär 300 barn av cancer. När ett barn blir sjukt 

drabbas hela familjen, och därför är det viktigt att vårdpersonal förstår vilka behov 

av stöd familjen har, samt hur vårdpersonalen kan tillfredsställa dessa behov. Att 

arbeta familjecentrerat underlättar för vårdpersonalen att se dessa behov, och 

främjar familjens upplevelse av vården. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka familjens upplevelse av 

hur livet påverkas när ett barn drabbas av cancer, samt vilket stöd de anger att de 

behöver av vården.  

Metod: En litteraturöversikt som baseras på 16 vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Resultatet visade att familjens upplevelser var individuella, men det fanns 

några karaktäristiska drag. De flesta föräldrarna upplevde chock vid 

diagnostillfället, och även känslan av skuld över att inte kunna göra något åt 

situationen. Vardagen förändrades kraftigt för familjen, där bland annat föräldrarna 

upplevde sig kraftlösa och syskonen kände sorg, både över diagnosen men även på 

grund av den nedsatta uppmärksamheten de fick av sina föräldrar. Familjen fick 

anpassa livet efter sjukdomen, där relationerna blev påverkade men även ekonomin. 

Faktorer som underlättade situationen för familjen var bland annat socialt stöd, och 

för de som var troende var tron ett stort stöd. Informationen föräldrarna fick 

angående sjukdomen och behandlingen av vårdpersonalen påverkade deras mående.  

Slutsats: Familjens upplevelse var känslomässigt omtumlande, känslorna var 

individuella men många kände bland annat chock och kaos. Familjens upplevelse 

var att allt vändes upp och ned. Behovet av stöd hos föräldrar och syskon skiljde sig 

åt. Syskon uppskattar stöd i form av uppmärksamhet och information om deras 

syskons sjukdom och behandling. Föräldrar vill ha stöd i form av information, att få 

vara delaktiga och att kunna prata med vårdpersonalen. 

 

Nyckelord: “Barncancer”, “Familj”, ”litteraturöversikt”, “Uppfattning”, 

“Upplevelse”, “Stöd”.   

 
 
 
 
 
 



 

Abstract:  
Background: Yearly, approximately 300 Swedish children is diagnosed with 

cancer. When a child gets ill the whole family is involved, and therefore it is 

important for health care personnel to understand what needs the family has and 

how to satisfy these needs. To work family-centred facilitates for the health care 

personnel to see these needs, and promotes the family's experience of care.  

Aim: The aim of this study was to examine the families’ perceptions of how life is 

affected when a child is diagnosed with cancer, and what support they indicate they 

need from healthcare professionals. 

Method: A review based on 16 scientific articles. 

Result: The result showed that family experiences were individual, but there were 

some characteristic features. Most parents experienced shock at the time of 

diagnosis, and also the feeling of guilt over being unable to do anything about the 

situation. Everyday life changed dramatically for the family. The parents had 

feelings like powerless and the siblings felt sadness, both over the diagnosis, but 

also because of the reduced attention they received from their parents. The family 

had to adapt life after the disease, where the relationships were affected, but also the 

economy. Factors that facilitated the situation of the family included social support, 

and for believers, faith was a great support. The information the parents received of 

healthcare professionals regarding the disease and the treatment of the sick child 

affected their way to handle the situation.  

Conclusion: The family's experience was emotionally turbulent, the feelings were 

individual, but many felt shock and chaos. The family's experience was that 

everything was turned upside down. The need for support from parents and siblings 

was different. Siblings appreciate support in terms of attention and information 

about their sibling's disease and treatment. Parents want support in the form of 

information, being involved and being able to talk with healthcare professionals. 

 

Keywords: “Childhood cancer”, “Experience”, “Family”, “Literature review”, 

“Needs”, “Perceptions”. 
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INLEDNING 

Barnonkologin har utvecklats med åren och det är idag en stor skillnad på hur 

familjen involveras i det sjuka barnets vård. Under 1940-talet var barnet ensamt på 

sjukhuset utan sin familj och det förekom ingen kommunikation mellan föräldrarna 

och vårdpersonalen. Fram till 1970-talet fick familjen enbart besöka barnet några 

timmar i veckan, undantaget om barnets tillstånd försämrades, då kunde föräldrarna 

få stanna längre tid på sjukhuset. På 1970-talet ändrades synen på barns vistelse på 

sjukhus och familjen välkomnades till barnklinikerna. Detta gav vårdpersonalen nya 

arbetsuppgifter kring hur de med stöd och undervisning skulle involvera familjen i 

barnets vård (Enskär, 1999). Idag är det en självklarhet att föräldrar och syskon ska 

involveras, informeras, stödjas och få möjligheten till att delta i det sjuka barnets 

vård och behandling (Ygge, 2015).  

 

Författarna till föreliggande arbete valde att skriva den här litteraturöversikten för 

att deras intresse väcktes under praktik inom barnsjukvård. Där uppstod viljan att 

undersöka hur det ser ut i dagens vård för familjer till ett barn som drabbats av 

cancer. 

 

BAKGRUND 

Allmänt 

I Sverige insjuknar varje år omkring 300 barn (0–18 år) i olika cancersjukdomar. 

Mortaliteten är totalt cirka 20 %, men varierar mellan olika cancerformer. 

Huvudgrupperna inom barncancer är leukemi, hjärntumörer och andra solida 

tumörer (Björk, 2015). Diagnoserna är olika förekommande beroende på vilken 

ålder barnet har vid insjuknandet (Blomgren, 2017). Att drabbas av cancer kräver 

ofta lång och intensiv behandling vilket är krävande för patienten, men också för 

familjen (Björk, 2015). Barnets sjukdom är konstant närvarande och påverkar hela 

familjens livssituation och kan skapa stress och ständig oro. Därför är det viktigt att 

som vårdpersonal medvetet se hela familjens behov, informera och ge stöd (Enskär 

et al., 2015). I de familjer med långvarigt sjuka barn, där det finns ständig kontakt 

med vården skapas en relation mellan familjen och vårdpersonalen. Relationen kan 

underlätta för sjuksköterskan att se familjens behov, men det kan även skapa en 

beroendeställning för familjen (Ygge, 2015). 
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Familjen till ett barn med cancersjukdom 

Familjen, det vill säga föräldrar och syskon, har visats vara de viktigaste personerna 

på sjukhuset för ett sjukt barn, oavsett barnets ålder (Gibson, Aldiss, Horstman, 

Kumpunen & Richardson, 2010), och drabbas ett barn av sjukdom kommer samtliga 

personer i familjen bli påverkade (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). 

Att föräldrarna är med barnet på sjukhuset skapar trygghet för barnet, och är en 

tillgång för vårdpersonalen för att skapa en optimal vårdmiljö. Som förälder är det 

därför av vikt för barnets välbefinnande att de deltar vid ingrepp och undersökningar 

(Ygge, 2015). Föräldrarna till ett barn som inneliggande på sjukhus kan ha svårt att 

få ihop vardagen, med arbete, syskon och annat som ingår i livssituationen och 

kräver tid, vilket kan skapa stress och känslan av otillräcklighet hos föräldrarna 

(Ygge, 2015). Enligt Gibson et al. (2010) studie oroade sig även de sjuka barnen (4-

19 år) över deras föräldrars välmående under sjukdomstiden. De tyckte att det var 

jobbigt att se sina föräldrars lidande medan det de var inlagda på sjukhus och 

uttryckte ett behov av att vårdpersonalen skulle anstränga sig mer för att hjälpa deras 

föräldrar att finna välmående. Kreicbergs, Lannen, Onelov & Wolfe (2007) beskrev 

att föräldrar hade olika behov gällande stöd vid barnets sjukdom och det kunde skilja 

sig mellan mammor och pappor.  Föräldrarna fann olika sätt att finna välmående 

under barnets sjukdom och vid dödsfall hanterade de och sörjde barnets bortgång på 

olika sätt. Ärlig och realistisk information om hur lång tid barnet skulle klara sig 

samt att föräldrarna fick chans att diskutera barnets tillstånd och behandling med 

vårdpersonalen var faktorer som hjälpte föräldrarna att hantera sorgeprocessen på 

lång sikt.  

 

När ett barn i familjen drabbas cancer finns det risk att syskon känner sig 

bortglömda, samtidigt som föräldrarna försöker ta hand om både det sjuka barnet 

och syskon (Björk, 2015). En syskonrelation är ofta den längsta relationen i livet. 

Under uppväxten skapar syskon en speciell relation till varandra där de delar 

exempelvis erfarenheter och hemligheter. När ett barn drabbas av cancer och blir 

svårt sjuk kan relationerna förändras mellan syskonen, och syskon kanske inte 

längre har någon att dela sina tankar och funderingar med (Norlund, 2016). Enligt 

Björk, Jernholt Nolbris & Hedman Ahlström (2012) förstår syskon många gånger 
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inte vad som händer och saknar information och stöd från vårdpersonal, de är inte 

förberedda på vad som sker och de kan känna sig ensamma. Enligt Gibson et al. 

(2010) var syskonen ett viktigt stöd för det sjuka barnet. När barnet oroade sig och 

inte ville prata med sina föräldrar vände de sig ofta till sina syskon.  

 

Familjecentrerad vård 

Det är av betydelse för familjen att vårdpersonalen arbetar utifrån ett 

familjecentrerat synsätt med förståelse för hela familjen för att möjliggöra en god 

omvårdnad (Svensk Sjuksköterskeförening, 2015). Familjecentrerad vård 

kännetecknas av att familjen ska ses som ett system, där alla delar påverkar varandra 

och där helheten är viktigare än delarna. Denna ömsesidighet medför att om familjen 

mår bra, så har barnet större chans att finna välmående trots sjukdom, och vice versa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Dix et al. (2009) identifierade att det fanns 

faktorer som påverkade föräldrarna till att inte uppleva familjecentrerad vård som 

gynnsam. De främsta faktorerna var separerade eller ensamstående föräldrar, 

föräldrar med lägre psykosocial hälsa eller lägre socioekonomisk status samt 

familjer där barnet hade en sämre prognos. 

 

Klang Söderkvist (2014) beskriver att familjens upplevelse av sjukdom kan 

påverkas av faktorer som mognad och livsstil hos de personer som är en del av 

familjen. Genom att främja familjecentrerad vård finns det fördelar som att 

individerna i familjen blir delaktiga i vården samt delaktiga i beslut som tas, där 

både vårdpersonal och familj strävar mot samma mål.  Genom den familjecentrerade 

vården kan den sjuka individen och familjen få verktyg att hantera sjukdomen, 

eventuella förändringar och vad de kan göra för att underlätta situationen (Klang 

Söderkvist, 2014). Vårdpersonalen måste identifiera familjens utsatthet i det dagliga 

livet som kan påverka upplevelsen av vården negativt. Att uppmärksamma dessa 

familjer är viktigt både vid diagnos och genom fortsatt behandling för att 

vårdpersonalen ska kunna tillhandahålla tillräckligt med extra stöd familjen kan 

behöva samt för att kunna upprätthålla en familjecentrerad vård (Dix et al., 2009).  

 

Enligt Benzein, Johansson, Franzén Årestedt & Saveman (2008) ser svenska 

sjuksköterskor positivt på att arbeta familjecentrerat. Att ha positiv inställning till 
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familjecentrering är en förutsättning för att familjerna ska involveras i vården, att en 

bra relation mellan vårdpersonal och familj skapas, och därmed också främja 

samarbete och partnerskap (Benzein, et al., 2008). Enligt Klassen, Gulati & Dix 

(2012) fann hälso- och sjukvårdspersonal det givande att arbeta utifrån ett 

familjecentrerat synsätt. Personalen värderade när de etablerade nära och/eller 

långsiktiga relationer med föräldrarna, de beskrev det som ett privilegium att 

välkomnas in i människors liv och att delta i och hjälpa dem genom 

sjukdomsförloppet, även vid de svåraste delarna vid cancer som palliativ vård. Ett 

familjecentrerat synsätt uppskattades även av familjerna och de värderade nära 

relationer mellan familj och vårdpersonal högt.   

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) ska sjuksköterskan främja hälsa och 

välbefinnande, förebygga ohälsa, lindra lidande och arbeta för att de som närmar sig 

livets slut ska få en värdig död. För att kunna göra detta måste sjuksköterskan se 

patienten ur ett holistiskt perspektiv, där bland annat familjen ingår. Sjuksköterskan 

ska därigenom kunna anpassa information och utbildning till patienten samt familj 

för att främja hälsa och förebygga ohälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

När ett barn får cancer uppstår mycket tankar och känslor hos familjen och 

sjuksköterskans kommunikation med dem är viktig (Bolund, 2013). Baggens & 

Sandén (2009) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan bygger upp ett 

känslomässigt stöd till familjen, med ett mål om att skapa en tillitsfull relation som 

präglas av ömsesidig respekt där familjen ska känna trygghet att uttrycka sina tankar 

och känslor. Sjuksköterskan ska finnas som stöd, vägleda, handleda och informera 

familjen genom processen.  

 

Kommunikation 

Cancer är en symbol för hotet mot livet och hotet om en för tidig död. När ett barn 

får cancer uppstår mycket tankar och känslor hos barnets familj och sjuksköterskans 

kommunikation gentemot familjen är därför viktig. Familjen kan uppleva 

svårigheter med att prata om det som känns jobbigt och skrämmande (Bolund, 

2013). Fossum (2013) beskriver att kommunikation inte enbart handlar om det 
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verbala uttrycket, utan kroppsspråk, det osagda och det som sägs mellan raderna hör 

också till. Sjuksköterskan behöver vara medveten om detta och ta sig tid att leta 

under ytan och förstå familjens behov, situation, kunskap och förståelse för att kunna 

ge det stödet de behöver för att öka välbefinnande och minska lidande (Fossum, 

2013).   

 

Sjuksköterskan har mycket kontakt med det sjuka barnet, föräldrar och syskon, 

vilket ställer stora krav på sjuksköterskans kommunikationsfärdigheter. 

Sjuksköterskan bör ha kunskap om att sättet att kommunicera på skiljer sig mellan 

vuxna, unga och barn. Alla barn är unika och reagerar olika när ett syskon drabbas 

av och behandlas för cancer (Eide & Eide, 2009). Eftersom barn och unga har 

mindre livserfarenhet än vuxna och är i olika utvecklingsstadier måste 

sjuksköterskan anpassa sig efter den enskilda individens situation, förmågor och 

intressen (Eide & Eide, 2009; Johansson, 2013). Sjuksköterskan måste vara 

medveten om barn och ungas sårbarhet och att de har behov av att bli sedda, hörda 

och involverade för att kunna hjälpa dem att finna välmående (Eide & Eide, 2009).   

 

Problemformulering 

När ett barn insjuknar i cancer drabbas inte bara barnet, utan hela familjen. Familjen 

till ett långvarigt sjukt barn har en stor del i barnets omvårdnad och barnets sjukdom 

kan vara konstant närvarande i hela familjens livssituation. Som sjuksköterska är det 

viktigt att uppmärksamma familjens behov och hur de upplever situationen. 

Sjuksköterskan har mycket kontakt med familjen till det sjuka barnet, vilket ställer 

stora krav på sjuksköterskans kommunikationsfärdigheter. Genom att sammanställa 

tidigare forskning om hur familjen upplever att livet påverkas när ett barn drabbats 

av cancer kan sjuksköterskan och annan vårdpersonal tillfredsställa behov, finnas 

som stöd och möjliggöra en bättre livskvalitet för familjen och därmed ge barnet 

tryggare vård. 

 

Syfte 

Litteraturöversiktens syfte är att sammanställa tidigare forskning kring familjens; 

föräldrar och syskons upplevelser av hur livet påverkas när ett barn drabbas av 

cancer, samt vilket behov av stöd familjen anger att de behöver av vården. 
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Definition av centrala begrepp 

I detta arbete definierar författarna följande begrepp som: 

Familj – föräldrar och syskon. 

Vårdpersonal – sjuksköterska, undersköterska och läkare. 

Syskon – personer som har en eller två gemensamma föräldrar. När ordet ”syskon” 

benämns i detta arbete avses det eller dem friska syskon/syskonen i familjen. 

Barn – 0-18 år. När ordet ”barn” benämns i detta arbete avses det sjuka barnet i 

familjen. 

 

METOD 

Design 

Designen som har använts i examensarbetet är en litteraturöversikt. Det innebär att 

vetenskaplig litteratur har sökts och sammanställts, där sedan en sammanfattning av 

den tillgängliga kunskapen inom det tänkta området har skapats (Backman, 2008). 

 

Urval av litteratur 

Artiklar har sökts i databaserna CINAHL och PubMed.  Sökord som har använts är 

”family”, ”sibling*”, ”parent*”, ”child*”, ”neoplasms”, ”cancer”, ”perceptions” 

”life”, ”needs”, ”support”, ”childhood neoplasms”, ”affect”, ”care” och 

”experience”. De använda sökorden utformades med hjälp av Svensk MeSH 

(Medical Subject Headings) vilket översätter svenska ord till engelska medicinska 

termer och synonymer. Sökorden ”perceptions” och ”experience” är exempel 

synonymt för familjens upplevelser. Sökorden kombinerades med hjälp av den 

booleska operatorn AND och trunkering användes på vissa ord för att få med fler 

artiklar som kunde ha betydelse för litteraturöversiktens syfte. Nio sökningar 

gjordes, och i vissa fall uppkom samma artiklar, och i dessa fall ingår artiklarna 

under urval efter lästa titlar, men abstrakten läses inte igen och därför är de ej 

inkluderade i urval efter lästa abstrakt. Totalt 16 stycken vetenskapliga artiklar lästes 

och analyserades samt sammanställdes i litteraturöversiktens resultat (Bilaga 1). 

 

Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara relevanta för syftet, 

peer reviewed, samt skrivna på engelska och vara publicerade år 2004 - 2017. 
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Litteratursökningar har gjorts och artiklar har sållats först genom att titlar har lästs, 

och efter det har relevanta titlar för litteraturöversiktens syfte valts ut för att gå 

vidare i urvalsprocessen genom att abstracten har lästs. Efter att abstracten har lästs 

har artiklar som verkar relevanta för syftet gått vidare i processen där hela artiklar 

har lästs. De artiklar som slutligen valts är de artiklar som har svarat på syftet i denna 

litteraturöversikt. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Författarna har kvalitetsgranskat varje vald artikel med hjälp av en modifierad 

variant av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengströms (2008) 

granskningsmall för kvalitativa- och kvantitativa studier (Bilaga 2, Bilaga 3). 

Artiklarna fick poäng enligt granskningsmallen. Frågor som bevarades med ”ja” gav 

ett poäng och ”nej” gav noll poäng. Endast artiklar med medelkvalitet till hög 

kvalitet lade grund till resultatet, det vill säga minst 61 % ”ja” i mallen (Willman et 

al., 2006). De artiklar som används i resultatet har redovisats i en sammanfattning 

och kvalitetsanalys (Bilaga 4).   

 

Tillvägagångssätt 

Författarna har läst varje vald artikel var för sig för att få en övergripande bild över 

studiens innehåll, syfte och resultat. Artiklarna har lästs på engelska för att 

författarna ska få en sammanhängande överblick och förståelse för innehållet, och i 

de fall de engelska orden har varit svåra att förstå för författarna har Berglunds 

(2011) lexikon används. Författarna till litteraturöversikten har läst artiklarna på 

varsin ort, för att sedan träffas och tillsammans gå igenom resultatet i artiklarna för 

att skapa en sammanfattande bild. Författarna har diskuterat innehållet tillsammans 

för att säkerhetsställa att väsentliga punkter i studierna har uppfattats korrekt. Sedan 

har de tillsammans formulerat resultatet i denna litteraturöversikt, då de har gått 

genom en artikel i taget för att sedan skapat ett sammanhängande resultat. 

 

Analys och tolkning av data 

Vid analys av artiklarna har författarna börjat med att systematiskt granska likheter 

och/eller skillnader i studiernas teoretiska utgångspunkter, metodologiska 
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tillvägagångssätt, analysgång samt syften. Fortsättningsvis jämfördes likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat. Författarna har därefter använt sig av Fribergs (2014) 

metod och jämfört alla artiklarnas resultat och likheter och skillnader har plockats 

ut och bearbetats till ett sammanhängande resultat utifrån från litteraturöversiktens 

syfte. 

 

Etiska överväganden 

Alla artiklarna som används i detta arbete är etiskt prövade och godkända av etisk 

kommitté, alternativt har tidskriften redogjort för sina etiska överväganden. Alla 

deltagare i artiklarnas studier har informerats och gett samtycke till att delta. Den 

använda litteraturen i föreliggande arbete är noggrant refererad, både i löpande text 

samt i en referenslista. Författarnas egna tankar, reflektioner och värderingar har 

inte blandats in vid artikelgranskning eller vid sammanställning av resultatet. 

Eftersom författarnas modersmål inte är engelska har ett engelskt-svenskt lexikon 

använts för att minimera risken för missförstånd och feltolkning.  

 

RESULTAT 

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt baseras på 16 vetenskapliga artiklar, 

varav 8 stycken hade kvalitativ ansats, 5 stycken hade kvantitativ ansats, samt 3 

stycken som hade mixad metod. Artiklarna som resultatet är baserat på var 

genomförda i 7 olika länder: Jordanien, England, Libanon, Sverige, Canada, 

Australien och USA (Bilaga 4). Två huvudteman skapades, upplevelse samt olika 

typer av stöd familjen anger att de behöver från vården. Underteman till upplevelser 

var: familjens reaktioner vid barnets diagnos, påverkan på familjens livskvalitet, 

ekonomisk påverkan, sjukdomens påverkan på familjedynamiken, förändring i 

relationen mellan föräldrar, att leva i ovisshet, påverkan på familjens hälsa, nya 

perspektiv på livet, att vara på sjukhus samt hopp. Underteman till olika typer av 

stöd familjen anger att de behöver från vårdpersonal är: socialt stöd, andlighet, 

kommunikation mellan föräldrar och vårdpersonal, föräldrars behov av stöd från 

vården samt syskons behov av stöd från vården. 
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Upplevelser 

Familjens reaktioner vid barnets diagnos 

När barnet diagnostiserades med cancer reagerade de flesta familjer med chock 

(Jackson et al., 2007; Khoury, Huijer & Doumit, 2013; Schweitzer, Griffiths & 

Yates, 2012). Björk, Wiebe & Hallström (2005) beskriver att familjen upplevde 

rädsla, kaos osäkerhet och ensamhet. Syskonen beskrev att allt förändrades så snabbt 

och att livet inte längre var så roligt som innan (Jernholt Nolbris & Hedman 

Ahlström, 2014). Vissa föräldrar reagerade också med förnekelse (Schweizer et al., 

2012). Förutom att föräldrarna kände sig chockade upplevde många skuldkänslor 

över att de inte kunde göra något åt situationen. De kände skuld över att de inte 

kunde rädda barnet eller hjälpa dem att bekämpa sjukdomen (Khoury et al., 2013; 

Schweizer et al., 2012). Många föräldrar upplevde att deras livsvärld gick sönder 

och förändrades för alltid när deras barn fick diagnosen (Björk et al., 2005; McGrath, 

Patson & Huff, 2005; Sidhu, Passmore & Baker, 2005; Schweizer et al., 2012), och 

de fick sedan bygga upp sin trasiga livsvärld del för del, för att familjen skulle kunna 

överleva (Björk et al., 2005). 

 

Påverkan på familjens livskvalitet   

Föräldrarna beskrev att deras liv har vänts upp och ned och de upplevde en 

försämrad livskvalitet i familjen och inget var längre sig likt. Att det sjuka barnet 

var kraftlöst och infektionskänslig påverkade även livskvalitén till det sämre, då det 

ledde till att kontakten med andra människor minskade (Khoury et al., 2013). 

Livsstilen hade förändrats hos föräldrarna på grund av barnets sjukdom, och de hade 

anpassat sig i enlighet men sjukdomen genom att strukturera sina liv och vardagliga 

aktiviteter kring barnets medicinska behov (Björk et al., 2005; Doumit & Khoury, 

2017; Enskär, Hamrin, Carlsson & Von Essen, 2011; Khoury et al., 2013; McGrath 

et al., 2005; Schweitzer et al., 2012). Föräldrarna kände sig trötta och sorgsna och 

orkade inte ta sig ut på samma sätt som förut, vilket kändes frustrerande (Enskär et 

al., 2011; Khoury et al., 2013). Föräldrarna tillbringade mycket tid på sjukhuset 

tillsammans med barnet vilket störde många rutiner i det vardagliga livet för 

familjen, vilket skapade komplikationer i familjemönstret och stämningen i familjen 

blev påverkad (Björk et al., 2005; Enskär et al., 2011; Doumit & Khoury, 2017; 

Khoury et al., 2013). Trots att syskonen oftast fick stanna hemma och vara i sin 
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hemmiljö påverkades även deras vardag negativt och de upplevde sorg (McGrath et 

al., 2005).  

 

Ekonomisk påverkan 

Föräldrarna upplevde ökat ansvar i vardagen och familjens ekonomiska situation 

påverkades på grund av barnets sjukdom. Finansiella belastningar gjorde att 

familjen behövde ändra sina prioriteringar (Enskär et al., 2011; Khoury et al., 2013). 

Många föräldrar fick arbeta dubbelt eller gå ner i tid för att kunna vara med det sjuka 

barnet på sjukhuset (Doumit & Khoury, 2017; Khoury et al., 2013) vilket skapade 

problem för vissa föräldrar då arbetsgivare inte kunde ge dem ledigt för att vara på 

sjukhuset med barnet (Kerr, Harrison, Medves, Tranmer & Fitch, 2007). I Khoury 

et al. (2013) studie framkom det att på grund av ekonomiska svårigheter fick vissa 

syskon lämna eller byta skola då föräldrarna inte klarade av situationen ekonomiskt. 

 
 

Sjukdomens påverkan på familjedynamiken 

Föräldrarna upplevde att andra syskon i familjen blev försummade (Enskär et al, 

2011; Doumit & Khoury, 2017; Khoury et al., 2013). Att föräldrarna fokuserade sin 

uppmärksamhet på det sjuka barnet skapade ofrivilligt en rivalitet syskonen emellan 

och föräldrarna visste inte hur de skulle hantera situationen, vilket skapade extra 

stress och gav föräldrarna skuldkänslor. Föräldrarna kände sig skyldiga då de blev 

splittrade mellan det sjuka barnet och deras friska barn. Attityden hos syskonen 

lämnade föräldrarna stressade och förvirrade över hur de skulle tillgodose alla sina 

barns behov. Många syskon var ensamma hemma medan föräldrarna/föräldern var 

med det sjuka barnet på sjukhuset vilket bidrog till att syskonen kände avundsjuka 

gentemot det sjuka barnet (Doumit & Khoury, 2017; Khoury et al., 2013; Sidhu et 

al., 2005). Syskonen upplevde sorg både över separationen till föräldrarna när de 

var på sjukhuset och över den minskade uppmärksamheten de fick (McGrath et al., 

2005). 

 

Enligt Sidhu et al., (2005) rapporterade föräldrar att syskon ofta fick lov att 

anstränga sig för att få uppmärksamhet. Den bristande uppmärksamheten från både 

familj och vänner samt från övriga delar av samhället ledde till att syskonen ständigt 

fick kämpa för att få uppmärksamhet (McGrath et al., 2005; Sidhu et al., 2005). En 



 

11 
 

del syskon fick utmanande beteende, vilket har tolkats av föräldrarna bero på bristen 

på uppmärksamhet (Jernholt Nolbris & Hedman Ahlström, 2014; McGrath et al., 

2005; Sidhu et al., 2005). De blev lätt arga i skolan och på sina skolkamrater. De var 

också arga på sina föräldrar och på deras friska bröder och systrar (Jernholt Nolbris 

& Hedman Ahlström, 2014). 

 

Många föräldrar menar att de var överdrivet eftergivna mot deras sjuka barn, och att 

de var överbeskyddande. Syskonen tolkade detta beteende som ytterligare bevis på 

att deras föräldrar bara brydde sig om det sjuka barnet, och blev därför i ännu större 

utsträckning i behov av uppmärksamhet. Bristen på uppmärksamhet ledde till att 

syskon kände ilska, svartsjuka och de kände sig mindre värda (Sidhu et al., 2005). 

Syskon upplevde sig vara osynliga, och ansåg att denna känsla var svår eftersom de 

själva önskade stöd från vårdpersonalen (Lövgren, Bylund-Grenklo, Jalmsell, 

Eilegård Wallin & Kreicbergs, 2016). 

 

Förändring i relationen mellan föräldrar 

Barnets sjukdom hade en stor påverkan på många av föräldrarnas relation. 

Föräldrarna upplevde en dubbel förlust genom deras barns sjukdom: barnets hälsa 

och parets relation. Föräldrarna var oroliga och tog ut frustrationen på varandra, 

vilket försämrade deras kommunikation. Det intima förhållandet försämrades och 

föräldrarna upplevde att de inte hade samma sorts relation som tidigare (Doumit & 

Khoury, 2017; Khoury et al., 2013). I motsats till detta så upplevde vissa föräldrar 

att sjukdomen gjorde relationen mellan vissa föräldrar starkare, de var mer intima 

och de kände sig närmare varandra (Khoury et al., 2013). 

 

Att leva i ovisshet 

Att inte kunna planera vardagliga aktiviteter upplevde föräldrarna som en förlust av 

kontroll. Denna ovisshet gjorde att alla familjemedlemmar upplevde ångest. Bristen 

på kontroll ledde också till att syskon upplevde en kontinuerlig ångest och oro, 

baserat på oförutsägbarheten hos sjukdomen (Sidhu et al., 2005). Föräldrarna delade 

rädsla för framtiden och den ständiga osäkerhet som gjorde dem konstant oroliga. 

Det fanns rädsla för morgondagen och rädsla över hur det kommer se ut flera år 

framöver (Enskär et al., 2011; Kerr et al., 2007; Khoury et al., 2013). Familjen kände 
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att de hade tappat fotfästet i livet, och de hade förlorat sin känsla av trygghet, då de 

visste vilka risker som fanns med diagnosen (Björk et al., 2005). 

 

Påverkan på familjens hälsa 

Vid barnets sjukdom upplevde många syskon fysisk påverkan (Jernholt Nolbris & 

Hedman Ahlström, 2014; Sidhu et al., 2005). Det var inte heller ovanligt att syskon 

klagade över somatiska problem som ett sätt att söka uppmärksamhet (Sidhu et al., 

2005). Syskonen upplevde att sömnkvaliteten försämrades i samband med barnets 

cancerdiagnos genom bland annat sömnsvårigheter och mardrömmar (Jernholt 

Nolbris & Hedman Ahlström, 2014). De vanligaste fysiska åkommorna föräldrar 

upplevde var sömnproblem (Enskär et al., 2011; Kerr et al., 2007) och de var ofta 

trötta (Enskär et al., 2011; Khoury et al., 2013; Sidhu et al., 2005). Föräldrar 

upplevde också förhöjd nivå av depression och ångest relaterat till diagnosen, och 

ångesten ökade även med tiden (Vemon, Eyles, Hulbert, Bretherton & McCarthy, 

2016). Det var inte ovanligt att ångesten ökade i samband med att föräldrar försökte 

klara av medicinska behandlingar hemma utanför säkerheten på sjukhuset och att ha 

vårdpersonal tillgänglig (McGrath et al., 2005).  

 

Nya perspektiv på livet 

Enligt Sidhu et al., (2005) var cancerdiagnosen inte enbart negativ. Många föräldrar 

upplevde att de fick ett nytt perspektiv på livet efter barnets diagnos (Enskär et al., 

2011; Sidhu et al., 2005) och syskon beskrev att de uppskattade familjen mer efter 

sjukdomsbeskedet (Björk et al., 2005; Jernholt Nolbris & Hedman Ahlström, 2014). 

Äldre syskon visade även mer ansvarstagande, mognad, empati och ökad 

självkänsla när det yngre syskonet drabbades av sjukdomen (Sidhu et al., 2005). Den 

ändrade inställningen och medvetenheten till livets skörhet och betydelse, samt 

vikten av att ha en lycklig och hälsosam familj gjorde att föräldrar ville ta vara på 

varje stund och få ut mer av de möjligheter livet bjöd på. Föräldrarna fick en ny 

uppfattning om vad det innebar att vara lycklig (Schweitzer et al., 2012).  

 

Att vara på sjukhus 

Ett antal föräldrar rapporterade om positiva och negativa upplevelser med 

sjukhusvistelsen. Negativa upplevelser var bland annat att problem som för lite 
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privatliv och brist på integritet för familjen. Att vara på sjukhuset skapade stress för 

föräldrarna, inte bara för situationens helhet med ett sjukt barn utan också med 

praktiska aspekter, som exempelvis parkera bilen på sjukhuset. Positiva aspekter 

med sjukhusvistelsen var associerat med tillit till vårdpersonalen och god 

kommunikation med vårdpersonalen (Jackson et al., 2007). 

 

Hopp 

Familjen strävade efter att försöka ha ett positivt fokus och känna hopp i försök att 

minska känslan av rädsla och maktlöshet. Syskon kunde uppleva hopp och stöttning 

genom skolan, från vårdpersonal och från andra familjemedlemmar. När föräldrar 

hade tid att reflektera över den information de fick från vårdpersonalen upplevde de 

att det var lättare att känna hopp. De visste att sjukdomen var svår och att 

behandlingen likaså men såg den som nödvändig och försökte därför hålla ett 

positivt fokus (Björk et al., 2005). När det sjuka barnet var mellan behandlingar 

upplevde många föräldrar att de vågade tänka mer positivt på framtiden (Enskär et 

al., 2011). Föräldrar som inte hade anpassat sig till barnets diagnos hade en lägre 

upplevelse av hopp jämförelsevis med dem som hade hunnit anpassat sig (Popp, 

Conway & Pantaleao, 2015). 

 

Olika typer av stöd som familjen anger att de behöver från vården 

Socialt stöd 

Föräldrar uppskattade att människor runtom dem kunde lyssna, uppmuntra, stödja 

och bara vara där när det behövdes. Att vara omgiven av familj och vänner spelade 

en positiv roll i föräldrarnas liv och det gav dem hopp och styrka att fortsätta kämpa 

(Enskär et al., 2011; Doumit & Khoury, 2017; McGrath et al., 2005; Schweitzer et 

al., 2012). Många föräldrar fann välmående genom att prata med andra föräldrar på 

sjukhuset som också hade ett barn med cancer, de insåg att de inte var ensamma med 

sina problem. De upplevde det positivt att kunna jämföra och diskutera barnets 

behandling med andra föräldrar i samma situation. I och med detta kan 

vårdpersonalen ge stöd genom att uppmuntra föräldrar till att träffa andra människor 

(Doumit & Khoury, 2017). Enskär et al. (2011) redovisade att vissa föräldrar kände 

att det var viktigt att vara ensamma och reflektera över situationen. Det var vanligare 

att pappor ville vara ensamma medan mammorna oftast kände sig mer ensamma vid 
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egentid. Syskon upplevde att de fick stöd från vänner och personal på skolan (Björk 

et al., 2005; McGrath et al., 2005). Syskonen önskade även att få stöd i form av hjälp 

med med bland annat aktiviteter i skolan, läxhjälp och hobbys (Lövgren et al., 2016). 

 

Andlighet  

Föräldrar som var troende använde sin tro på Gud som en positiv faktor för att 

hantera situationen, oavsett religion. Deras tro på Gud gav dem kraft att se positivt 

och fortsätta kämpa framåt i rätt riktning. Tron hjälpte dem att acceptera situationen 

och de kände trygghet över att inte vara ensamma i kampen (Doumit & Khoury, 

2017; Khoury et al., 2013). De familjer som hade tron på Gud ansåg att detta gav 

dem stöd (Björk et al., 2005; Schweitzer et al., 2012) och andra syskon kunde finna 

stöd från kyrkan (McGrath et al., 2005). Vissa föräldrar uttryckte ett andligt behov 

av att få hjälp med att finna en mening i situationen och finna positiva erfarenheter 

genom barnets sjukdom (Kerr et al., 2007) och syskon kände att det var viktigt att 

vårdpersonalen fokuserade på de ljusa ögonblicken, och försökte förmedla lycka och 

hopp, även under svåra perioder (Lövgren et al., 2016).   

 

Kommunikation mellan föräldrar och vårdpersonal 

Behovet av information var konstant under vårdtiden och vissa föräldrar upplevde 

att de blev överösta med information och inte kunde ta åt sig den (Jackson et al., 

2007), medan det för andra föräldrar var informationen som fick deras dagar att gå 

ihop (Enskär et al., 2011: Jackson et al., 2007). Doumit & Khoury (2017) beskrev 

att kommunikation från vårdpersonalen hjälpte föräldrarna att lindra deras stress, 

rädsla och ångest. Föräldrar uttryckte ett behov av att "få en fullständig förklaring” 

av varje test och behandling som deras barn går igenom (Kerr et al., 2007). De ville 

få information om prognos, fördelar och nackdelar vid behandling eller operation 

samt vilket resultat de kunde förvänta sig. Föräldrarna ville ha tydligare information 

om vilka biverkningar som kunde uppstå och när de kunde förvänta sig dem (Arabiat 

& Altamimi, 2012; Kerr et al., 2007). Föräldrar upplevde det som viktigt att få både 

skriftlig och muntlig information under barnets behandling då det ofta uppkom fler 

frågor med tiden. Föräldrarna indikerade även behovet av att information inte 

upphörde efter att barnets behandling var klar, då det uppkom funderingar på lång 
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sikt gällande medicinering och dess biverkningar samt undran över långsiktig 

prognos (Kerr et al., 2007). 

 

Föräldrars behov av stöd från vårdpersonal 

Många föräldrar upplevde att stöd i form av information och delaktighet gjorde att 

de hade lättare att hantera situationen (Jackson et al., 2007). Personalens stödjande 

attityd lindrade sjukhusvistelsen för föräldrarna trots alla svårigheter de ställdes 

inför (Enskär et al., 2011; Doumit & Khoury, 2017).  

 

De flesta föräldrar som kände behov av prata med vårdpersonal upplevde att de hade 

möjligheten. Föräldrar var även nöjda med sjuksköterskors tillgänglighet och 

sociala färdighet under vårdtiden (Pöder & Von Essen, 2009). Det gav föräldrarna 

trygghet av att veta att de kunde ställa frågor till sjukvårdspersonalen när som helst 

under dygnet. Föräldrar önskade dock mer stöd och information från vårdpersonalen 

om hur de skulle gå tillväga vid information om sjukdom och behdnaling till syskon 

(Arabiat & Altamimi, 2012).  Föräldrar som hade anpassat sig till diagnosen var 

generellt mer nöjda med informationen de fick från vårdpersonal (Popp et al., 2015). 

En del föräldrar tyckte att ett privat rum på sjukhuset underlättade för familjens 

integritet, samt att det underlättade för föräldrarna att vårda sitt barn (Jackson et al., 

2007). 

 

Syskons behov av stöd från vårdpersonal 

Sidhu et al., (2005) rapporterar att syskon är de i familjen som får minst stöd från 

omgivningen. Föräldrar rapporterade att syskon inte fick tillräckligt med 

information om barnets sjukdom och föräldrarna tyckte det var svårt att veta hur de 

skulle hantera syskonens känslor (Arabiat & Altamimi, 2012). Syskon önskade att 

föräldrarna fått mer stöd och information från vårdpersonalen hur de kunde 

involvera syskon i barnets sjukdom (Lövgren et al., 2016).  Enligt Ballard (2004) 

ville föräldrar att syskon skulle få stöd i form av bland annat information om 

cancersjukdomen och om behandlingen. De ville även att syskonen skulle få 

uppmärksamhet, stöd och någon att prata om sina känslor med (Ballard, 2004; Sidhu 

et al., 2005). Vid stöd från vårdpersonalen önskade syskon ha hjälp med att finna 

lycka, hopp och positivitet, även i svåra stunder (Lövgren et al., 2016). 
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Jackson et al. (2007) beskriver att föräldrarna tyckte det var positivt när sjukhuset 

var hjälpsamma med underhållning för syskon. Föräldrar beskrev att aktiviteter som 

exempelvis en rundtur på sjukhuset och leka med utrustning var något som de ansåg 

vara stödjande för syskonen (Ballard, 2004), vilket även syskonen höll med om. 

Syskon uttryckte även själva en önskan om att få information om deras brors eller 

systers sjukdom, behandling, progression och prognos, de ville att 

sjukvårdspersonalen skulle prata direkt till dem, inte enbart med föräldrarna 

närvarande (Lövgren et al., 2016). De kände att de inte ville få information på 

samma formella sätt som föräldrarna fick då det blev för komplicerat, utan de ville 

att förklaringar skulle ges på ett lekfullt sätt (Jernholt Nolbris & Hedman Ahlström, 

2014; Lövgren et al., 2016), såsom med illustrationer med hjälp av teckningar och 

emojis. De föreslog att personalen kunde göra något med syskonen för att distrahera 

dem, till exempel titta på en film eller spela ett spel. Syskon föreslog att aktiviteter 

kan användas när man talar om svåra saker, snarare än att bara sitta och prata 

(Lövgren et al., 2016). Några syskon beskrev att vårdpersonalen inte bör ge upp vid 

försök att erbjuda hjälp, även om det inte verkade som att de behövde det. Några 

syskon påpekade att det var de "små sakerna" som var viktiga och uppskattat, till 

exempel när vårdpersonal erbjöd dem ett spel, ett klistermärke, en kopp te eller en 

kram (Lövgren et al., 2016).   

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa forskningsbaserad kunskap 

om familjens upplevelser av hur livet påverkades när ett barn drabbas av cancer, 

samt vilket stöd de angett att de behövde av vården. Resultatet visade att familjens 

upplevelser var individuella, men det fanns några karaktäristiska drag. De flesta 

föräldrarna upplevde chock vid diagnostillfället, och även känslan av skuld över att 

inte kunna göra något åt situationen. Vardagen förändrades kraftigt för familjen, där 

bland annat föräldrarna upplevde sig kraftlösa och syskonen kände sorg, både över 

diagnosen men även på grund av den nedsatta uppmärksamheten de fick av sina 

föräldrar. Familjen fick anpassa livet efter sjukdomen, där relationerna blev 

påverkade men även ekonomin. Faktorer som underlättade situationen för familjen 
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var bland annat socialt stöd, och för de som var troende var tron ett stort stöd. När 

livet förändrades för familjen uppstod också känslor som ångest och stress, samt att 

synen på livet och vad som kändes viktigt förändrades på grund av sjukdomen. 

Informationen föräldrarna fick angående sjukdomen och behandlingen av 

vårdpersonalen påverkade deras mående.  

 

Stöd som föräldrar ansåg vara viktigt var dels individuellt anpassad information, 

samt stödjande attityder från vårdpersonalen. Att kunna prata med vårdpersonalen 

vid behov ansågs också stödjande och gav föräldrarna en känsla av trygghet. Att ha 

tillgång till ett privat rum på sjukhuset menade föräldrarna hade positiv inverkan på 

integriteten samt underlättade för dem att vårda deras barn. Föräldrar ansåg att 

vårdpersonalen kan ge stöd till syskon genom att ge dem uppmärksamhet, samt ge 

dem information, då föräldrarna själva inte alltid visste hur de skulle göra. Syskonen 

uttryckte behov av stöd genom exempelvis aktiviteter och underhållning på 

sjukhuset. Några syskon uttryckte också att stöd i form av små saker, exempelvis en 

kopp te, en kram eller ett klistermärke var viktigt och uppskattat och ville att 

vårdpersonalen skulle finnas där och erbjuda hjälp även om det verkade som om 

syskonen inte var i behov av det. 

 

Resultatdiskussion 

Barncancer är känslomässigt påfrestande för föräldrarna (Khoury et al., 2013) och 

syskonen (Sidhu et al., 2005). Sjuksköterskor bör därför vara uppmärksamma på 

familjens reaktioner relaterat till sjukdom och behandling, och överväga de olika 

dimensionerna i livet som kan påverkas hos familjen. Behovet av denna förståelse 

är inte enbart viktig under barnets sjukhusvistelse, utan också under hela 

sjukdomstiden. Denna medvetenhet kan ge en grund för sjuksköterskan att förstå 

föräldrars och syskons erfarenheter och upplevelser när ett barn drabbas av cancer 

och kunna erbjuda stöd (Doumit & Khoury, 2017).     

 

Att vårdpersonal arbetar utifrån ett familjecentrerat synsätt är viktigt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015), och i enlighet litteraturöversiktens resultat påverkas 

hela familjen när ett barn blir allvarligt sjukt. Därför är det viktigt att se familjen 

som en helhet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Enligt Svensk 
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sjuksköterskeförening (2015) leder den familjecentrerade vården till att familjen har 

större chans att må bättre och ökar även chanserna för välmående för det sjuka 

barnet. Resultatet visar tydligt att hela familjens liv påverkas, bland annat vardagliga 

aktiviteter men också känslor så som chock, skuld, rädsla, ensamhet, avundsjuka 

och ovisshet. Det visar också vad vårdpersonalen kan göra för att underlätta för 

familjen och vilket stöd de kan ge, som exempelvis personligt anpassad information, 

att familjen får känna sig delaktiga, att sjuksköterskan är tillgänglig och har en 

stödjande attityd (Enskär et al., 2011; Doumit & Khoury, 2017; Jackson et al., 2007). 

Dessa stödjande åtgärder är också en del av den familjecentrerade vården, vilket det 

i resultatet framgår är viktiga delar för familjens välmående. Eftersom familjens 

upplevelser av hur livet påverkades när ett barn drabbats av cancer var individuella 

är det viktigt att vårdpersonalen bemöter familjen med ett familjecentrerat synsätt, 

där vården anpassas efter den enskilda familjen och deras behov.  

 

Hallström (2015) beskriver att vid vård av barn ska vården vara familjecentrerad, 

och sjuksköterskan ska därför se familjen ur ett holistiskt perspektiv där familjens 

mående och behov påverkas av varandra. I resultatet framgår det att föräldrarna ville 

ha information, vilket påverkade deras mående (Doumit & Khoury, 2017; Enskär et 

al., 2011; Jackson et al., 2007), och därför är också kommunikationen med familjen 

en central del i det familjecentrerade arbetet. Kommunikationen grundar sig inte 

bara på att informera familjen (Johansson, 2013), utan samtalen kan även handla om 

att uppmärksamma och stödja. Johansson (2013) beskriver också vikten av att alltid 

vara ärlig i mötet med barn, vilket även återkopplas i resultatet. 

 

Författarna till litteraturöversikten har inte hittat skillnader mellan nyare och äldre 

studier, däremot har likheter upptäckts. Den största likheten artiklarna emellan var 

att både äldre och nyare artiklar visade att syskon är de i familjen som får minst stöd 

och uppmärksamhet, samt är i behov av stöd och information när ett barn i familjen 

drabbats av cancer (Björk et al., 2005; Doumit & Khoury, 2017; Enskär et al, 2011; 

Khoury et al., 2013; McGrath et al., 2005; Sidhu et al., 2005). Resultatet visar att 

föräldrar beskriver dels att de själva upplever att de har åsidosatt syskon, samt att 

det framgick att föräldrar trodde att syskonen upplevde en bristande 

uppmärksamhet. Syskonens egna uppfattningar om detta har framgått i ett begränsat 
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antal artiklar. Dock så har syskonen själva rapporterat om vilka de behov de anser 

sig ha haft, och vad de önskat att vårdpersonal och andra hade gjort för dem, där det 

tydligt framgår att syskonen ville ha mer uppmärksamhet. Att de har rapporterat 

dessa behov gör att författarna till litteraturöversikten har dragit slutsatsen att 

uppfattningen om att de blivit bortglömda och fått minskat med uppmärksamhet 

stämmer överens från både syskonens och föräldrarnas perspektiv.  

 

Barnsjukvården är under ständig utveckling och nya vårdformer, som exempelvis 

specialiserad hemsjukvård har vuxit fram (Hallström, 2015). Detta gör att det är 

vanligare att barn med cancer därför vårdas i hemmet, och Hallström (2015) tror att 

sjukvården kommer fortsätta utvecklas så att familjer med sjuka barn kommer 

spendera allt mindre tid på sjukhus. Detta kan göra att föräldrarnas vardag blir lättare 

då sjukhusbesöken ansågs som en bidragande faktor till att familjedynamiken 

påverkades och familjens vardagliga rutiner stördes. Dock finns även risken att 

föräldrarna utvecklar högre ångestnivåer vid vård av barnet i hemmet eftersom 

föräldrarna skulle klara av medicinska behandlingar utan vårdpersonalen 

närvarande (McGrath et al., 2005). Författarna tror därför att föräldrarnas behov av 

information och utbildning från vårdpersonalen kommer öka för att främja 

välmående hos föräldrarna vid vård av det sjuka barnet i hemmet.  

 

Metoddiskussion 

Detta examensarbete är en litteraturöversikt. Det innebär att författarna till 

litteraturöversikten undersökt vilken evidens som finns tillgänglig inom det valda 

området genom att söka vetenskaplig litteratur. Vetenskapliga artiklar har sökts och 

sammanställts, där sedan en sammanfattning av den tillgängliga kunskapen inom 

det tänkta området har bildats (Backman, 2008).  

 

De artiklarna som användes söktes efter och hittades i databaserna Cinahl och 

PubMed. Vid val av sökord användes de ord som ingick i syftet (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU], 2014) De använda sökorden utformades med 

hjälp av Svensk MeSH för att få korrekt översättning till engelska medicinska 

termer. Trunkering användes på vissa ord för att få med fler artiklar som kunde ha 

betydelse för litteraturöversiktens syfte. Trunkering innebär att ordet kapas vid dess 
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stam och avslutas med en asterisk för att få fram flera ändelser av ett ord, exempel 

ordet child* ger träffar på både ”child” och ”children” (Willman, Stoltz & 

Bathsevani, 2011; SBU, 2014) Den booleska operatorn AND användes för att 

specificera sökningarna ytterligare (SBU, 2014). De artiklar som inkluderades i 

litteraturöversikten skulle vara relevanta för syftet, skrivna på engelska, vara peer 

reviewed samt publicerade efter år 2004. Anledningen till att år 2004 valdes är för 

att författarna till litteraturöversikten inte ansåg att det påverkar resultatet. De ansåg 

att likande upplevelser av hur livet påverkas när ett barn drabbas av cancer samt 

vilket stöd de var i behov av ser lika ut oberoende när studierna genomförts.  

Författarna ville även se ifall det fanns några tydliga skillnader årtalen emellan, 

vilket inte har hittats. Författarna var medvetna om att det stora ålderspannet 

studierna emellan kunde visa skillnader i resultatet, detta har dock inte visats i 

resultatet. Författarna har inte hittat skillnader mellan nyare och äldre studier, 

däremot har likheter upptäckts. För att få med inklusionskriterierna i sökningen 

valdes det att göra avgränsningar genom att välja språk, tidsperiod samt att artiklarna 

skulle vara peer reviewed, vilket dock bara kunde göras på Cinahl. De artiklarna 

som hittades via PubMed kollades det i efterhand om artiklarna var peer reviewed 

via Ulrich web.  

 

De 16 artiklar slutligen valdes stämde överens med litteraturöversiktens syfte och 

kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2006) och Forsberg & Wengströms 

(2008) modifierade granskningsmall för kvalitativa- och kvantitativa studier (Bilaga 

2, Bilaga 3). Endast artiklar med medelkvalitet till hög kvalitet lade grund till 

resultatet och författarna utgick från att artiklarna skulle ha över 61 % vid 

granskningen för att godkännas och inkluderas i litteraturöversikten för att få ett 

trovärdigt resultat, vilket samtliga 16 artiklar hade. Artiklarna fick poäng enligt 

granskningsmallarna och frågor som bevarades med ”ja” gav ett poäng och ”nej” 

gav noll poäng. Artiklar med 61 % - 79 % ”ja” ansågs ha medel kvalitét och artiklar 

med 80 % - 100 % ”ja” ansågs ha hög kvalitét (Willman et al., 2006). Författarnas 

kunskapsnivå kan ha påverkat granskningen av artiklarna då det var första gången 

de använde granskningsmallarna, vilket i sin tur kan ha påverkat 

litteraturöversiktens resultat. Litteraturöversikten baseras på 8 stycken kvalitativa 

artiklar, 5 stycken kvantitativa artiklar och 3 stycken artiklar med mixad metod. 
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Författarna till litteraturöversikten valde att inkludera flera metoder att få ett brett 

resultat, men eftersom syftet var utformat efter ett kvalitativt synsätt var det 

fördelaktigt att inkludera mertalet kvalitativa artiklar då de gav en djupare 

beskrivning inom problemområdet. Författarna ansåg även att det var fördelaktigt 

att inkludera kvantitativa artiklar då urvalet i dessa var större i jämförelse med enbart 

kvalitativa artiklar. Dock fanns det en risk att det inte ingick lika specifik data vid 

kvantitativa artiklar, vilket kunde ha haft en inverkan på resultatet. De artiklar med 

mixad metod var lämpliga att inkludera då de hade både intervjuer och 

frågeformulär.  

 

Artiklarna söktes globalt och de artiklar som valdes var genomförda i 7 olika länder: 

Jordanien, England, Libanon, Sverige, Canada, Australien och USA. Författarna till 

litteraturöversikten valde att inte avgränsa sig till specifika länder för att få en 

övergripande bild till resultatet. Författarna var medvetna om att resultaten kan se 

olika ut beroende på vilket land familjen bor i med tanke på bland annat 

socioekonomiska, kulturella, religiösa omständigheter samt skillnad inom 

barnsjukvården. Utifrån litteraturöversiktens syfte var det dock fortfarande relevant 

att inkludera artiklar från flera länder då författarna drog generella slutsatser över 

att familjen upplever liknande känslor när ett barn drabbas av cancer, oavsett vilket 

land de bor i. Sjukvårdssystemen är uppbyggda på olika sätt i olika länder vilket kan 

ge olika resultat angående familjens upplevelse av hur livet påverkas när ett barn 

drabbas av cancer. Den aspekten som författarna anser påverkades mest vid val av 

att inkludera flera länder var upplevelser vid ekonomiska frågor. Sverige är 

exempelvis ett land med ett socialt skyddsnät och familjer kan få ekonomiskt stöd 

från staten (Barncancerfonden, 2017). Författarna saknar kunskaper över vilka 

ekonomiska skyddsnät andra länder i världen har och kan därför inte dra specifika 

slutsatser över vilka ekonomiska belastningar familjerna går igenom, vilket kan ses 

som en svaghet. Dock visar resultatet att familjer upplevde ekonomisk påverkan 

oavsett vilket land familjen bodde i, vilket gör att författarna kan dra generella 

slutsatser över att familjens ekonomi påverkas, men i olika grad när ett barn drabbas 

av cancer (Enskär et al., 2011; Khoury et al., 2013; Kerr et al., 2007). Författarna 

anser även att skillnader inom länderna inte påverkar litteraturöversiktens resultat, 

däremot var de medvetna om att resultaten kunde påverka direkt implementering till 
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svensk barnsjukvård vid inkludering av flera länder. Dock anser författarna att det 

var relevant att inkludera artiklar från flera länder med tanke på att Sverige är ett 

land med stor immigration, vilket gör det viktigt att undersöka hur livet påverkas för 

familjer som inte är boende i Sverige.   

 

Etikdiskussion 

Samtliga artiklar som har använts i denna litteraturöversikt har ett etiskt 

godkännande från en etisk kommitté, eller har redogjort för ett etiskt övervägande.  

Författarna anser att det etiska övervägandet även leder till större säkerhet för 

resultatet, då de som deltagit i artikeln gör det under optimala förhållanden och inte 

blir påverkande i någon riktning. De som deltagit i artiklarna har varit anonyma och 

har i vissa fall fått en siffra eller en bokstav för att deltagarna ska kunna skiljas åt, 

förutom i en artikel där deltagarnas förnamn anges, där dock deltagarna är fullt 

informerade om hur studien ska gå till innan de väljer att delta. Att den litteratur 

som använts refereras tydligt i löpande text och i referenslista gör även att de som 

läser denna litteraturöversikt kan undersöka de källorna som används. Detta gör att 

läsaren kan kontrollera resultatet och dra egna slutsatser. Författarnas har använt ett 

engelskt-svenskt lexikon då ord har varit svåra att förstå. Då författarnas modersmål 

inte är engelska är det viktigt med korrekta översättningar för att minimera risken 

för missförstånd och feltolkning. 

 

Förslag till vidare forskning 

Eftersom vården ständigt utvecklas, och det är troligt att barn kommer vårdas i 

hemmet i större utsträckning är det viktigt att vidare forska på hur familjen upplever 

vården i hemmet, både omvårdnaden av det egna barnet samt de medicinska 

färdigheterna som kan vara lämpliga att kunna. Vidareforskning inom området kan 

därför vara av stor vikt för att se vilket stöd familjen behöver för att känna sig säkra 

och klara av de hinder som de kan tänkas stöta på när de vårdar sina barn i 

hemmiljön.  

 

I denna litteraturöversikt hittades marginellt med forskning som stödjer syskons 

egna upplevelser av att ha ett syskon som är drabbat av cancer. Hur syskonen 

upplever själva diagnosen och hur det känns att ha ett sjukt syskon har inte 
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framkommit helt från syskons perspektiv, utan det är mestadels föräldrar som 

redogjort för vad de tror. Därför kan vidare forskning om hur syskonen upplever 

detta vara relevant. 

 

Klinisk betydelse 

Sjuksköterskans roll avseende den familjecentrerade vården är stor. För att familjen 

till ett barn som drabbats av cancer ska bli väl omhändertagna är det viktigt att 

sjuksköterskan har kunskapen om vad som krävs i dessa situationer. Resultatet i 

denna litteraturöversikt visar att familjen är i behov av stöd genom olika insatser, 

och resultatet ger också en inblick i specifika saker sjuksköterskan kan göra för att 

stödja familjen och tillgodose deras behov. Att dessa behov tillgodoses är viktigt för 

hela familjens mående, inklusive det sjuka barnet. 

 

SLUTSATS 

Familjens upplevelse var känslomässigt omtumlande, känslorna var individuella 

men många kände bland annat chock, rädsla och kaos vid diagnostillfället. Livet 

påverkades i sin helhet och familjens upplevelse var att allt vändes upp och ned, och 

syskonen tyckte att livet inte längre kändes lika roligt. Livet förändrades för alltid, 

och på grund av att familjen fick anpassa sina liv efter barnets medicinska behov 

påverkades livskvaliteten till det sämre, där bland annat föräldrarna kände att 

kontakten med andra människor minskade. Både föräldrar och syskon fick fysiska 

besvär relaterat till situationen och sömnproblem var vanligt förekommande, 

föräldrar upplevde även psykiska problem så som ångest.  Den ekonomiska 

situationen påverkades också, och familjen fick ändra om sina prioriteringar. 

Cancerdiagnosen ledde också till att många familjer fick ett nytt perspektiv på livet, 

med en medvetenhet om livets skörhet. Detta påverkade familjens tankar om vad 

lycka innebar. 

 

Både föräldrar och syskon upplevde att syskon fick bristande uppmärksamhet, både 

från föräldrarna själva men också från omgivningen. Den bristande 

uppmärksamheten påverkade familjedynamiken, då det uppstod bland annat rivalitet 

syskonen emellan och föräldrarna hade svårt att hantera situationen. Familjen 

försökte ha ett positivt fokus kämpade för att känna hopp. Syskon kunde få hopp 
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från vänner och från skolan, där de blev stöttade. Föräldrar tyckte det var lättare att 

känna hopp när de fick tid över att reflektera över all den information de fick från 

vårdpersonalen. Socialt stöd var en underlättande faktor för föräldrarna för att kunna 

hantera situationen. De uppskattade att människor runtom dem kunde lyssna, 

uppmuntra, stödja och bara vara där när det behövdes. Att vara omgiven av familj 

och vänner spelade en positiv roll i föräldrarnas liv och det gav dem hopp och styrka 

att fortsätta kämpa. Behovet av stöd från vårdpersonal hos föräldrar och syskon 

skiljde sig åt.  Syskon uppskattade stöd i form av uppmärksamhet och information 

om deras syskons sjukdom och behandling. Föräldrar ville ha stöd i form av 

information, att få vara delaktiga och att kunna prata med vårdpersonalen. Att 

personalen hade en stödjande attityd underlättade även sjukhusvistelsen för 

familjen. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa 
och utvalda artiklar. 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar 

Urval 
efter 
lästa 
abstrakt 

Antal utvalda 
artiklar till resultat 
efter 
genomläsning av 
artiklar, n=16 

CINAHL Parents AND 
Experience AND 
Child AND 
Cancer AND 
Family AND 
Affect 

45217 
7011 
5531 
342 
211 
18 

0 
0 
0 
0 
0 
5 

0 
0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
2 

CINAHL 
 

Childhood 
neoplasms AND 
Family AND 
Care AND 
Support 

  

 
4362 
670 
332 
135 

 
0 
0 
0 
8 

 
0 
0 
0 
6 

 
0 
0 
0 
5 

CINAHL 
 

Child* AND 
Cancer AND 
Parent* AND 
Sibling* AND 
Perceptions 

249480 
7519 
1507 
105 
9 

0 
0 
0 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
1  

CINAHL 
 

Parent* AND 
Childhood 
neoplasms AND 
Care AND 
Needs 

58936  
 
754 
306 
100 

0 
0 
0 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
2 

PubMed 
 

Family AND  
Child* AND 
Neoplasms AND 
Sibling* AND 
Experience 

1092879 
257201 
13207 
1262 
149 

0 
0 
0  
0 
12 

0 
0 
0 
0 
3 

0  
0 
0 
0  
2 

 
 



 

 
 

Bilaga 1, forts. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal 
lästa och utvalda artiklar. 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar 

Urval efter 
lästa 
abstrakt 

Antal utvalda artiklar 
till resultat efter 
genomläsning av 
artiklar, n=16 

CINAHL 
 

Parents AND 
Experience AND 
Child AND 
Cancer AND 
Family AND 
Care 

45217 
7011 
5531 
342 
211 
111 

0 
0 
0 
0 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
1 

CINAHL 
 

Parent* AND 
Child* AND 
Perception AND 
Childhood 
neoplasms AND 
Life 

58936 
43413 
3541 
 
70 
25 

0 
0 
0 
 
0 
2 

0 
0 
0 
 
0 
1 

0 
0 
0 
 
0 
1 

PubMed 
 

Family AND  
child* AND  
sibling* AND  
cancer AND 
experience* AND 
support 

542112 
126668 
7227 
890 
148 
113 
 

0 
0 
0 
0 
0 
5 

0 
0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
1 

CINAHL Parent* AND 
Neoplasms AND 
Needs AND 
Life AND 
Experience 

58936 
2039 
365 
121 
46 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
1 

 

  



 

 
 

Bilaga 2. Granskningsmall för kvantitativa artiklar. 
 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 
  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet: 0 % - 60 % låg     61 %- 79 % medel     80 %- 100 % hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 



 

 
 

Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitativa artiklar. 
 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet: 0 % - 60 % låg     61 %- 79 % medel     80 %- 100 % hög  

 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 



 

 
 

Bilaga 4. Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet. 
 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Design  
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

 
Arabiat, D.H., & 

Altamimi, A. 
2012.  
Jordan. 

Unmet care 

needs of parents 

of children with 
cancer in Jordan: 

implications for 

bed-side 
practice.  

Att utvärdera upplevda vårdbehov hos 

föräldrar till barn med cancer i Jordanien. 

(1) Vilka är föräldrarnas prioriterade 
vårdbehov (2) i vilken utsträckning dessa 

behov tillgodoses av hälso- och 

sjukvårdspersonal (3) Föräldrarnas behov 
av ytterligare information (4) och 

huruvida sociodemografiska, sjukdoms- 

och behandlings variabler förutsäger 
föräldrarnas behov av ytterligare 

information. 

Kvantitativ.  
 
Författarna 

presenterade studien, 
informerade om 

samtycke samt 

samlade in 
demografisk 

information om 

föräldrarna och barnet 
via en intervju på 

sjukhuset.  
 
Föräldrarna fick sedan 
fylla i ett 

frågeformulär på plats.  

98 föräldrar.  
 
79 mammor 

och 19 
pappor.  

Endast 78 % av föräldrarnas behov bemöttes av 

vårdpersonal.  
 
Resultaten belyser hur viktigt det är med information till 
föräldrarna om barnets sjukdom, behandling och utfall.  
 
Sociodemografiska variablarna visade ingen större skillnad 

vid behov av information, förutom för föräldrar med lägre 
utbildning och då barnen genomgår 

benmärgstransplantation eller operation.  

88 % Hög kvalitét 
22 p 

 
Ballard, K. 
2004. 
England. 

Meeting the 

Needs of 

Siblings Of 
Children with 

Cancer 

Att genom föräldrarna ta reda på de 

behov som ett syskon till ett 

cancerdrabbat barn har, samt vilket stöd 
de redan har. 
Att ge förslag på hur stödet till syskon 
kan förbättras. 

Kvantitativ. 
 
Frågeformulär 
skickades ut till 

föräldrar. 
 

86 familjer 

(159 friska 

syskon) 

50% av föräldrarna ansåg att det friska syskonet fick 

problem relaterat till det cancersjuka barnet. Endast 40% av 

föräldrarna ansåg att vårdpersonalen försökte stödja det 
friska syskonet, men det stöd som gavs ansågs vara 

hjälpsamt. Stödet kan förbättras genom att hålla aktiviteter 
för det friska syskonet. 

90 % Hög kvalitét 
26 p 



 

 
 

Bilaga 4, forts. Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet. 

 Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Design  
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

 
Björk, M., Wiebe, 

T. & Hallström, I. 
2005. 
Sverige. 

Striving to Survive: 

Families’ Lived 

Experience When a 
Child Is Diagnosed 

With Cancer 

Att se familjens levda upplevelse när 

ett barn i familjen var diagnostiserad 

med cancer 

Kvalitativ. 
 
Individuella 

intervjuer vid tre 
olika tillfällen. 

17 familjer. Två teman framkom under intervjuerna: En trasig livsvärld 

och strävan mot att överleva. Familjen upplevde bland annat 

att de tappade fotfästet, de förlorade känslan av säkerhet, 
vardagen blev förändrad, de blev beroende av andra och 

kämpade för att känna hopp och kontroll. 

92 % Hög kvalitét 
23 p 

 Doumit, M. A. 
A., & Khoury, M. 

N.  
2017. 
Libanon. 

Facilitating and 
hindering factors for 

coping with the 

experience of having 
a child with cancer: A 

Lebanese perspective 

Att få en djupare förståelse för 
faktorer som underlättar och hindrar 

libanesiska föräldrars 

anpassningsförmåga när ett barn har 
cancer. 

Kvalitativ.  
 
Semistrukturerade 

djupintervjuer med 

öppna frågor. 

12 föräldrar, 
10 mammor 

och 2 

pappor.   

Underlättande och hindrande upplevelser belystes. 
Underlättande faktorer var relaterade med socialt stöd, att 

prata om det, stark religiös tro och 

kommunikationsförmågan från vårdpersonal.  
Hindrande faktorer var väntetid på sjukhuset, förändring i 

parets relation och rivalitet mellan syskon. 

96 % Hög kvalitét 
24 p 

 Enskär, K., 

Hamrin, E., 
Carlsson, M., & 

von Essen, L. 
2011. 
Sverige.  

Swedish Mothers and 

Fathers of Children 
with Cancer: 

Perceptions of Well-

Being, Social Life, 
and Quality Care.  

Beskriva och jämföra välbefinnande, 

socialt liv och vårdens kvalitét hos 
föräldrar där barnen genomgår 

behandling för cancer gentemot 

föräldrar där barnet avslutat 
behandling för cancer.  

Kvantitativ.  
 
Frågeformulär som 
fylldes i på sjukhuset 

eller i hemmet.  

320 föräldrar.  
 
Pågående 
behandling: 

85 mammor 

och 71 
pappor.  
 
Avklarad 

behandling: 
93 mammor 

och 71 

pappor. 

Välbefinnandet hos föräldrar med ett barn med cancer var 

påverkat av barnets situation, andra påverkande faktorer var 
ekonomisk belastning och känslan av att vara beroende av 

vården, speciellt under barnets behandling. Mammor till 

barn som pågår behandling upplevde deras liv som mindre 
tillfredsställande och kände sig mer sorgsna samt hade lägre 

självförtroende.  

93 % Hög kvalitét 
27 p 

 



 

 
 

Bilaga 4, forts. Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet.  

 Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Design  
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

 
Jackson, A. C., 
Stewart, H., 

O’Toole,M., 

Tokatlian, N., 
Enderby, K., 

Miller, J. & 

Ashley, D. 
2007. 

Australien.  

Pediatric Brain Tumor 
Patients: Their Parents’ 

Perceptions of the Hospital 

Experience 

Föräldrars upplevelser av hur 
sjukhusvården av deras barn 

var utformad för att undersöka 

coping, anpassning och 
bearbetning i familjer som har 

ett barn med hjärntumör. 

Kvalitativ. 
 
Intervjuer vid fyra 

olika tillfällen. 

53 föräldrar. Vid diagnosen var vanligaste upplevelserna chock, rädsla 
och ovisshet. Vad som föräldrar ansåg vara viktigt var en 

bra relation med vårdpersonalen, att personalen var ärliga. 

Att vårdpersonalen gav bra information, men ej för mycket 
på samma gång. Stöd från vårdpersonal som de ville ha var 

hjälp med copingstrategier, att vara närvarande och 

förstående. Att det fanns aktiviteter för både syskon och det 
sjuka barnet på sjukhuset var också viktigt. 

76 % Medel kvalitét 
19 

 Jernholt Nolbris, 

M., & Hedman 
Ahlström, B. 
2014. 
Sweden. 

Siblings of children with 

cancer- Their experiences of 
participating in a person-

centered support 

intervention combining 
education, learning and 

reflection: Pre- and post-

intervention interviews. 

Att utvärdera en 

personcentrerad intervention, 
riktat till syskon med en bror 

eller syster som nyligen 

diagnostiserats med cancer 
som kombinerar utbildning, 

lärande och reflektion kring 

cancer. 

Kvalitativ.  
 
Semistrukturerade 
intervjuer före- och 

efter intervention. 

14 syskon i 

åldrarna 9-22 
år. 

5 teman: kunskap om cancer, fundera i 

timmar/mardrömmar, psykisk smärta, vara känslosam på 
olika sätt, väntan på ett bra och normalt liv trots den osäkra 

framtiden.  
 

92 % Hög kvalitét 
23 p 

 



 

 
 

Bilaga 4, forts. Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet. 

 Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Design  
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

 
Kerr, L. M. J., 
Harrison, M. B., 

Medves, J., 

Tranmer, J. E., & 
Fitch, M. I. 
2007. 
Canada.  

Understanding the Supportive 
Care Needs of Parents of Children 

With Cancer: An Approach to 

Local Needs Assessment.  

Få en förståelse för och 
bedöma de stödjande 

vårdbehoven hos 

föräldrar till barn med 
cancer  

Mixed method. 
 
Frågeformulär med 6 

olika kategorier.  
 
Semistrukturerade 
uppföljnings 

intervjuer.  

15 föräldrar 
svarade på 

frågeformulär.  
3 föräldrar 
deltog i 

uppföljande 

intervjuer.  
 

Hantera rädslan över att barnets cancer ska sprida sig visade 
sig finnas hos samtliga föräldrar. Känslomässiga och 

informativa behov visade sig vara de två vanligaste behoven 

hos föräldrarna.  

92 % Hög kvalitét 
23 p 

 Khoury, M. N., 
Huijer, H. A. S., 

& Doumit, M. A. 

A.  
2013. 
Libanon 

 

Lebanese parents´experiences 
with a child with cancer. 

Beskriva hur föräldrar i 
Libanon upplever att ha 

ett cancersjukt barn. 

Kvalitativ.  
 
Semistrukturerade 

djupintervjuer med 

öppna frågor. 

12 föräldrar, 
10 mammor 

och 2 

pappor.   

Teman: Leva med chocken från besked om diagnos. 
Förändrad livskvalitét för familjen.  
Leva med extra bördor. 
Sjukdomens påverkan på dynamiken mellan familj och 

syskon.  
Leva i ovisshet. 

92 % Hög kvalitét  
23 p 

 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 4, forts. Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet. 
 

 Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Design  

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

 Lövgren, M., 

Bylund-Grenklo, 
T., Jalmsell, L., 

Eilegård Wallin, 

A., & 
Kreichbergs, U. 
2016. 
Sverige.  

Bereaved 

Siblings´Advice to 
Health Care 

Professionals Working 

With Children With 
Cancer and Their 

Families. 

Vad syskon som förlorat 

ett syskon skulle ge för råd 
till hälso- och 

sjukvårdspersonal som 

jobbar med barn med 
cancer och deras familjer.  

Mixed method. 
 
Först genomfördes intervjuer 

med 108 st syskon. De 

uppmanades att beskriva sin 

övergripande erfarenhet av att 
förlora en bror eller syster till 

cancer. Teman identifierades 

utifrån berättelserna och ett 
anonymt  
studiespecifikt frågeformulär 

skapades för att utforska 
syskonens erfarenheter av att 

förlora en bror eller syster till 

cancer.  

174 st syskon 

totalt (73 %).  
108 st syskon 

deltog i en 

intervju.  

Det vanligaste rådet var relaterat till syskonens eget stöd (56 

%). En tredjedel föreslog att ge bättre medicinsk 
information till syskon. Några syskon ville vara mer 

praktiskt involverade i syskonens omsorg och föreslog att 

personal skulle ge föräldrar vägledning om hur de skulle 
involvera dem. Andra vanliga råd relaterade till 

psykosociala aspekter, som syskonens önskan, förmedling 

av hopp, men också realism, och vikten av att fråga det 
sjuka barnet om vilken vård de ville ha. 

96 % Hög kvalitét 
24 p  

 
McGrath, P., 

Paton, M. A, & 
Huff, N. 
2005. 
Ausrtalien.  

Beginning treatment for 

pediatric acute myeloid 
leukemia: the family 

connection 

Att beskriva specifika 

fenomen, eller 
framträdandet av saker som 

exempelvis upplevda 

erfarenheter hos familjen 
vid behandling för AML. 

Kvalitativ. 
 
Intervju med öppna frågor. 

3 mammor, 1 

pappa, 1 
syskon, 3 

sjuka barn. 

Familjerna upplevde bland annat att livet pausas och att de 

får fokusera på att överleva varje dag. De upplevde också 
att de hellre ville vara hemma än på sjukhuset, och att det 

var svåra anpassningar när de fick komma hem efter en lång 

sjukhusvistelse. Det var också tecken på att syskon 
upplevde känslomässigt lidande. Det var även svårt att få 

jobbet att fungera i samband med sjukhusvistelsen. 

76 % Medel kvalitét 
19 p 



 

 
 

Bilaga 4, forts. Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet. 

 Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Design  
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

 Popp, J. M., 

Conway, M. & 

Pantaleao, A.  
2015. 
USA. 

Parents´ 

Experience With 

Their Child’s 
Cancer Diagnosis: 

Do Hopefulness, 

Family 
Functioning, and 

Perceptions of 

Care Matter? 

Att utvärdera erfarenheten hos 

föräldrar som har ett barn som 

diagnostiserats med cancer 
och huruvida föräldrarnas 

hopp, familjens funktion och 

uppfattningar om vården 
skiljer sig mellan de föräldrar 

som har anpassat sig till 

diagnosen gentemot dem som 
inte har anpassat sig. 

Mixed method.  
 

En demografisk blankett fylldes 
i av föräldrar för att se 

sjukdomshistoria. Intervjuer 

hölls för att se föräldrarnas 
känslor och tankar angående 

diagnosen. En 

självrapporterings skala med 12 
objekt undersökte föräldrarnas 

hopp. Enkäter användes för att 

undersöka familjecentrerad vård 
samt familjefunktionen.  

50 föräldrar 

(46 mammor 

och 4 pappor) 

Studien visat att föräldrar som inte anpassat sig till barnets 

diagnos fick lägre upplevelse av hopp jämförelsevis med 

dem som anpassat sig till diagnosen. Familjefunktionen gav 
inga specifika skillnader. De föräldrar som hade anpassat 

sig till diagnosen var mer nöjda med generell information 

än de föräldrar som inte anpassat sig. 

88 % Hög kvalitét 
22 p 

 
Pöder, U. & Von 

Essen, L. 
2009. 
Sverige. 

Perceptions of 

support among 

Swedish parents 

of children on 
cancer treatment: 

a prospective, 

longitudinal study. 

Att ge en översikt av uppfattat 

stöd hos svenska föräldrar 

som har barn på 

cancerbehandling.  

Kvantitativ. 
 
Självrapporterade skalor. 

214 föräldrar.  Föräldrarna i de första två tidsperioderna (T1-T2) 

rapporterade högst tillfredsställelse med läkares tekniska 

förmåga, och sjuksköterskors tillgänglighet och tekniska 

förmåga samt sociala förmåga (T1-T3). Lägst 
tillfredsställelse rapporterade föräldrarna om 

vårdorganisationen samt läkares tillgänglighet och 

information (T1-T3) samt sjuksköterskors tillgänglighet i 
sista tidsperioden, T3. 

86 % Hög kvalitét 
25 p 

 



 

 
 

Bilaga 4, forts. Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet. 

 Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Design  
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

 Schweitzer, R., 

Griffiths, M. & 

Yates, P. 
2012. 
Australien. 

Parental experience of 

childhood cancer using 

Interpretative 
Phenomenological 

Analysis 

Att förklara föräldrars 

erfarenheter av att ha ett barn 

med allvarlig sjukdom och att 
förklara eventuella 

förändringar som kan uppstå 

över tiden som påverkar deras 
erfarenhet. 

Kvalitativ. 
 
Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 
frågor. 

9 familjer (9 

mammor och 

2 pappor). 

Fem teman uppkom under intervjuerna. En svängande tid , 

upplevelsen av att anpassa livet efter att ha ett sjukt barn, 

behovet av stöd, omvärdering av vad som är viktigt i livet, 
och upplevelsen av optimism och medmänsklighet. 

88 % Hög kvalitét 
22 p 

 
Sidhu, R., 

Passmore, A. & 

Baker, D.  
2005. 
Australien. 

An Investigation Into 

Parent Perceptions of the 

Needs of Siblings of 
Children With Cancer 

Undersöka föräldrars 

uppfattning om problem för 

de som är syskon till ett barn 
som drabbats av cancer, samt 

vilket stöd som är viktigt. 

Kvalitativ. 
 
Semistrukturerad intervju 

med öppna frågor.  

7 familjer (7 

mammor och 

1 pappa, 14 
syskon). 

5 av 8 föräldrar beskrev att dom hade begränsat med energi, 

samt att föräldrarna vet att syskonen påverkas. Hela familjer 

drabbas ofta av ångest. Förluster som uppstår pågrund av 
sjukdomen, beteendemässigt anpassningar och utmaningar, 

kommunikation och hjälpsamma interventioner beskrivs.  

88 % Hög kvalitét 
22 p 

Vemon, L., Eyles, 

D., Hulbert, C., 

Bretherton, L. & 
McCarthy, M. C.  
2017. 
Australien.  

Infancy and pediatric 

cancer: an exploratory 

study of parent 
psychological distress 

Att undersöka graden av 

förhöjd PTSS/PTSD, 

depression och ångestsymtom 
bland föräldrar till barn med 

cancer. 

Kvantitativ. 
 
Ickeexperimentell 

tvärsittsdesign. Olika 
självskattningsskalor.  
    

41 mammor 

och 25 

pappor. 

47,5% av mammorna och 37,5% av papporna rapporterade 

förhöjd grad av PTSS relaterat till cancerdiagnosen, och 

20% av mammorna och 12,5% av papporna uppfyller 
kriterierna för PTSD relaterat till cancerdiagnosen. 12,2 % 

av mammorna och 12% av papporna rapporterade förhöjda 

depressionssymtom, och 17,1% av mammorna och 8% av 
papporna upplevde förhöjda ångestnivåer relaterat till 

cancerdiagnosen. 

79 % Medel kvalitét 
23 p 

 


