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Sammanfattning    

Allvarlig sjukdom, så som cancer påverkar patienten men också dennes närstående som 

många gånger är barn. I vården och under utbildningen har författarna sett att barn som 

närstående inte alltid uppmärksammas, de har en tendens att inte räknas med på samma 

sätt som vuxna närstående. Sedan 2010 har sjuksköterskan dock enligt lag en skyldighet 

att uppmärksamma barns behov av information, råd och stöd när en förälder drabbas av 

allvarlig sjukdom. Forskning belyser framförallt föräldrars perspektiv på barns 

upplevelser när mamman eller pappan har cancer. För att få en inblick i hur barn erfar 

sin förälders sjukdom krävs deras egna ord. Syftet med examensarbetet är därför att 

belysa barns erfarenheter då en förälder drabbats av cancer. Detta kan bidra till att 

sjuksköterskan får ökad förståelse för barnets livsvärld och på ett mer medvetet sätt 

stötta barn till cancersjuka föräldrar. Metoden är en litteraturöversikt. Sju kvalitativa 

artiklar har analyserats och inkluderats. Resultatet presenteras i tre huvudteman; 

Känslosamma erfarenheter, Livsförändringar och Att hantera situationen och tio 

underteman; En mångfald av känslor, Rädsla för döden, Att se sin förälder må dåligt, 

Att uppleva förändringar i vardagslivet, Ny syn på livet, Viljan att finnas där för sin 

sjuka förälder, Att ta en paus från sjukdomen, Att dela tankar och känslor kring 

sjukdomen, Att söka hopp och Att vilja förstå sig på vården av sin sjuka förälder. Tre 

centrala teman valdes ut till diskussion mot bakgrunden och ytterligare litteratur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Barn, Cancer, Förälder, Erfarenheter 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING ................................................................................................................... 1 

BAKGRUND .................................................................................................................... 1 

Sjuksköterskans ansvar i vården – Lagar och rekommendationer.................................... 1 

Familj och närstående ............................................................................................................ 2 

Familjefokuserad omvårdnad................................................................................................ 2 

Livsvärld, lidande och den vårdande relationen .................................................................. 3 

Forskningsläget rörande barn till en allvarligt sjuk närstående ........................................ 3 

PROBLEMFORMULERING ......................................................................................... 4 

SYFTE .............................................................................................................................. 5 

METOD ............................................................................................................................ 5 

Litteratursökning .................................................................................................................... 5 

Analys ....................................................................................................................................... 6 

RESULTAT ...................................................................................................................... 6 

Känslosamma erfarenheter .................................................................................................... 6 
En mångfald av känslor ...................................................................................................................... 6 
Rädsla för döden ................................................................................................................................. 7 
Att se sin förälder må dåligt ................................................................................................................ 7 

Livsförändringar ..................................................................................................................... 7 
Att uppleva förändringar i vardagslivet .............................................................................................. 7 
Ny syn på livet .................................................................................................................................... 8 

Att hantera situationen ........................................................................................................... 8 
Viljan att finnas där för sin sjuka förälder .......................................................................................... 8 
Att ta en paus från sjukdomen............................................................................................................. 9 
Att dela tankar och känslor kring sjukdomen ..................................................................................... 9 
Att söka hopp .................................................................................................................................... 10 
Att vilja förstå sig på vården av sin sjuka förälder ............................................................................ 10 

DISKUSSION ................................................................................................................ 11 

Metoddiskussion .................................................................................................................... 11 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 12 
Att ta en paus från sjukdomen........................................................................................................... 12 
Att dela tankar och känslor kring sjukdomen ................................................................................... 13 
Att vilja förstå vården av sin sjuka förälder ...................................................................................... 13 

SLUTSATSER ............................................................................................................... 15 

Praktiska implikationer ....................................................................................................... 15 

REFERENSER .............................................................................................................. 16 

Bilaga 1 .......................................................................................................................... 20 

Bilaga 2 .......................................................................................................................... 21 



1 

 

INLEDNING 

Varje år drabbas många människor av svår sjukdom vilket förändrar hela tillvaron för 

dessa personer. Även för de människor som står den sjuka nära innebär allvarlig 

sjukdom en stor omställning i livet. En sjukdom som kan vara mycket svår är cancer. 

Sjukdomen och behandlingen kan vara långvarig och tuff och påverkar både den sjuka 

samt dennes närstående. En del av de som insjuknar i cancer är förälder till ett eller flera 

barn. Författarna har under utbildningen upplevt och även i litteratur sett att då 

närstående diskuteras läggs vanligtvis allt fokus på den vuxna människan, en 

make/maka eller förälder. Barn som närstående har en tendens att glömmas bort. Det är 

därför relevant att lyfta fram deras röster. Hur dessa barn erfar livet efter det att 

föräldern drabbats av cancer är det område som kommer belysas i examensarbetet.  

 

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskans ansvar i vården – Lagar och rekommendationer 

Sjuksköterskan har enligt lag skyldigheter gentemot patienten. I Hälso- och 

sjukvårdslagen, 2 §, (SFS 1982:763) beskrivs att målet med hälso- och sjukvården är en 

god hälsa och vård på lika villkor för alla. Denna ska ges med respekt för allas lika 

värde och den enskilda människans värdighet. Socialstyrelsen (2005) har utformat en 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor vilken innehåller 

rekommendationer avseende yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt där en 

helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra samtliga områden. 

Kompetensområdet ”Omvårdnadens teori och praktik” belyser bland annat bemötande, 

information och undervisning. Här beskrivs att sjuksköterskan bör ha förmåga att i 

dialog med patienten och/eller närstående ge stöd och vägledning för att delaktigheten i 

vård och behandling ska bli så lyckad som möjligt samt att både patienten och dennes 

närstående ska få information och undervisning. Dialogen med patienten och/eller 

närstående bör ske på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt.  

   I vården har begreppet närstående ofta syftat på vuxna människor, en partner, make 

eller maka medan barn har en tendens att inte räknas med på samma sätt. Den 1 januari 

2010 gjordes ett tillägg, 2 g §, i Hälso- och sjukvårdslagen som nu tar upp vikten av att 

uppmärksamma ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller 

någon annan vuxen barnet varaktigt bor tillsammans med lider av allvarlig psykisk eller 

fysisk skada eller sjukdom (SFS 1982:763). Detta betyder att även patientens 

närstående, inklusive barnen har rätt att bli inkluderade i vården kring den sjuke. 

 

Vad är cancer? 

Cancer är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar där cellförändring och 

okontrollerad celldelning är gemensamma egenskaper (Cancerfonden, 14 oktober, 

2010). Vilken cell som helst kan utvecklas till en cancercell och de olika cancertypernas 

benämningar säger vart i kroppen de drabbade cellerna finns. Hos vuxna är prostata-, 

bröst-, tjock- och ändtarmscancer, hud- och lungcancer de mest förekommande 

varianterna. 

   Trots att chansen för överlevnad har ökat är cancer fortfarande en av de största 

orsakerna till att barn och ungdomar får uppleva en tidig bortgång av föräldern 
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(Hagedoorn, et al., 2011). Varför just denna diagnos lyfts fram i examensarbetet är på 

grund av att sjukdomen är vanligt förekommande. Den drabbade får ofta spendera 

mycket tid på sjukhuset och gå igenom långa och krävande behandlingar. Ordet cancer 

väcker många starka reaktioner och känslor – rädsla, oro och ledsamhet. Cancer 

förändrar tillvaron och plötsligt ser livssituationen annorlunda ut för både patienten och 

dennes närstående. 

 

Familj och närstående 

Begreppet familj är komplext och mångfacetterat. Kirkevold (2003) som refererar till 

Whyte (1997) beskriver den traditionella synen på en familj som en grupp individer, 

vilka är sammanlänkade med varandra genom blodsband eller äktenskap. Familjen var 

ofta bestående, varade livet ut och det styrande var den biologiska relationen mellan 

individerna. Detta beskrivs även i Nationalencyklopedin (2012) som vidare vidgar 

begreppet – i dag ligger inte enbart fokus på den biologiska relationen. Den familjeenhet 

som tidigare varit stabil är nu mer flytande på grund av skilsmässor, omgiften och 

särborelationer. Detta leder till att det idag kan finnas flera familjemedlemmar att 

förhålla sig till, exempelvis halvsyskon och plastföräldrar (Kirkevold, 2003). Kirkevold 

(2003) refererar till Ainsworth (1991) som menar att det inte enbart är blodsband och 

äktenskap, utan också känslomässiga band, som sammanlänkar personerna i en familj.  

   I Svenska akademiens ordbok (u.å.) definieras begreppet närstående bland annat som 

att vara nära intill någon, att intimt höra samma med någon och att vara närbesläktad. I 

Socialstyrelsens termbank (2004) beskrivs närstående som en person som den enskilda 

anser sig ha en nära relation till. 

   I examensarbetet har författarna valt att använda både begreppet familjemedlem och 

närstående men med utgångspunkt i hur begreppet närstående definieras. 

Utgångspunkten blir således patientens egen definition av vilka som är hans eller 

hennes närstående, vilka som ingår i familjen. 

    

Familjefokuserad omvårdnad 

För många människor utgör familjen den närmsta miljön (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2009). När någon i en familj får en sjukdom innebär detta en stor 

livsomställning för alla medlemmar, familjen kan sättas i kris och ofta finns en önskan 

om att hålla i hop och stötta den sjuka. Även Segesten (2011) menar att sjukdom inte 

bara inverkar på patienten utan även de närstående. Det är därför viktigt att när en 

familjemedlem blir sjuk inte enbart uppmärksamma och fokusera omvårdnaden kring 

denne (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). En familj är en enhet där alla påverkas 

och inverkar på varandra. Det som kanske är mest betydande för en familj där en 

medlem drabbats av cancer är förmågan att fungera på ett sätt som främjar hälsa och 

välmående för familjen som helhet (Mitschke, 2008). Med familjefokuserad omvårdnad 

menas att stöd ges åt hela familjen, vilken ses som en unik sammansättning där 

sjuksköterskan ger omvårdnad relaterat till familjemedlemmarnas behov, problem och 

resurser (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 

   Davidson (2009) visar att tidigare studier pekar på att sjukvårdspersonal många 

gånger antar vilka behov en familj har baserat på egna antaganden om vad 

familjemedlemmarna behöver. Vidare föreslås att sjuksköterskor istället bör fråga de 

närstående om deras behov. Missnöje med mängden information och kvaliteten på 
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denna uttrycks av familjerna. Resultatet visar även på närståendes önskan om att vara 

delaktiga. Genom att möta familjemedlemmars behov av delaktighet, stöd, information 

och vård kring patienten hjälps familjen att hantera situationen bättre. 

 

Livsvärld, lidande och den vårdande relationen 

Livsvärldsperspektivet utvecklades av Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger och Gadamer 

(Asp & Fagerberg, 2012). Livsvärlden är den unika människans levda värld, så som hon 

erfar och upplever den. Människan påverkar och påverkas av det sammanhang hon är i. 

För att vårdpersonal ska kunna uppmärksamma en människas perspektiv är det således 

nödvändigt att bejaka dennes livsvärld (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Genom öppenhet och följsamhet från sjuksköterskans sida ges 

möjlighet att förstå, att få en insikt i, personens livsvärld. 

   Med ett livsvärldsperspektiv i vården kommer lidandet naturligt att beröras (Dahlberg 

et al., 2003). Målet med vården är att lindra lidandet och skapa en väg mot 

välbefinnande. Eriksson (1994) belyser den professionella vårdarens roll gentemot en 

lidande människa. Förutom att se och bekräfta lidandet är det viktigt att människan ges 

tid och utrymme att ”lida ut”, att vårdaren inte bagatelliserar lidandet. Hon talar om tre 

typer av lidande; sjukdoms-, livs- och vårdlidande. Sjukdomslidandet är kopplat till 

sjukdom eller ohälsa och uppkommer på grund av de konsekvenser, problem och 

upplevelser som detta för med sig. Denna typ av lidande kan aktualisera ett livslidande 

genom att frågor rörande människans existens väcks (Dahlberg, et al. 2003). Ett 

livslidande kan också uppstå utan att sjukdom eller ohälsa finns med i bilden. 

Livslidandet är kopplat till människans liv och verklighet – hela existensen (Eriksson, 

1994). Även om livslidandet alltid är mer eller mindre närvarande är det ofta då 

människan inte mår bra som det aktualiseras (Wiklund, 2003). Vårdlidandet 

uppkommer av brister så som nonchalans eller slarv och utebliven vård och/eller 

behandling (Eriksson, 1994). Detta kan bero på att sjuksköterskan agerar på ett 

omedvetet sätt, en avsaknad av reflektion kring ett eventuellt vårdlidande eller bristande 

kunskap.  

   I vårdrelationen har sjuksköterskan ett professionellt engagemang där fokus ligger på 

mottagaren av vården (Snellman, 2009). Den skiljer sig från andra sociala relationer i 

livet på grund av makten i form av kunskap som sjuksköterskan har. Den professionella 

vårdande relationen är inte ömsesidig, till skillnad från en vänskapsrelation och det 

professionella engagemanget visar sig genom att sjuksköterskan har stor öppenhet och 

ständigt reflekterar över det som händer i relationen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Enligt Wiklund (2003) ger detta möjlighet att uttrycka behov, begär och problem. 

Beroende på vem vårdaren möter så utformas vårdrelationen på olika sätt. Mötet med ett 

barn skiljer sig till exempel från ett möte med en vuxen människa (Snellman, 2009). 

För att sjuksköterskan ska kunna möta barnet i dennes livsvärld, stötta barn som 

närstående och hjälpa dem hantera sitt lidande är det eftersträvansvärt att också införliva 

en vårdande relation med dem. 

 

Forskningsläget rörande barn till en allvarligt sjuk närstående 

En dansk studie som tar upp sjuksköterskors perspektiv på barn som närstående visar att 

barn inte är speciellt närvarande på de avdelningar där föräldern är inneliggande 

(Dencker, 2009). Anledningar till detta är att sjukhusmiljön inte bjuder in barnen att 
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närvara och att både sjuksköterskor och föräldern ofta lägger mer fokus på sjukdom och 

behandling än på patienten som förälder. Sjuksköterskor upplever också utmaningar i 

att möta barn som närstående, de blir känslomässigt berörda av barnens situation och de 

beskriver osäkerhet gällande hur involverade barnen mår bäst av att vara. 

   I den inledande sökning fann författarna studier som belyser barns upplevelser av att 

ha en cancersjuk närstående. Många av dessa handlar om barn till en syster eller bror 

som drabbats av cancer. Prchal och Landolt (2012) visar på att barn till sjuka syskon har 

känslor som hjälplöshet, ledsamhet och sorg, tankar om hur sjukdomen kan utvecklas 

och kring biverkningar från behandling samt funderingar på liv och död. Alderfer, et al. 

(2009) tar upp den förändrade familjesituation barnet upplever, där det friska barnet lätt 

hamnar i skymundan på grund av att det sjuka syskonet ”tar” mycket tid och kräver mer 

uppmärksamhet av föräldrarna. Positivt upplevs dock den ökade sammanhållningen, ett 

starkare band inom familjen som cancern för med sig. Också Woodgate (2006) samt 

Prchal och Landolt (2012) framhäver sammanhållningen och pekar även på att barn vill 

få hjälp med att vara delaktiga i vården av sitt sjuka syskon. Knutsson (2006) belyser 

också detta, vikten av att barn som närstående är delaktiga i vården av den sjuka, i detta 

fall en sjuk förälder som vårdas på en intensivvårdsavdelning. Delaktigheten hjälper 

dem att hantera situationen på ett bra sätt, dessutom blir risken för problem av psykisk 

karaktär senare i livet mindre. Vidare beskriver hon att genom delaktighet blir det lättare 

att förstå vad som händer runt den sjuka. Att skyddas från situationen är något som kan 

skapa fantasier och vara mer skrämmande än verkligheten. 

   Studier om barns erfarenheter som närstående till en sjuk förälder belyser ofta 

föräldrarnas perspektiv på barnets upplevelser. Hooper-Zahlis och Lewis (1998) 

beskriver, utifrån mammornas perspektiv, hur barnen upplever cancern genom 

beteenden som mödrarna själva kan observera; förändringar i talet, hur barnen ibland 

distanserar sig från sjukdomen och försöker ”hålla koll” på sin mamma. Mödrarna 

berättar dessutom att barnen kan ta över föräldrarollen, ha ett ökat behov av trygghet 

och närhet alternativt dra sig undan, upplevas må dåligt och inte riktigt vara sig själva. 

   Det finns stora variationer i barns uppfattning om vad cancer är; ”jag vet inte”, ”det är 

en sjukdom” och ”jag vet att det är dåligt att ha den” beskriver olika barn. Barn 

förklarar att cancer uppkommer på grund av sol, luft, mat och celler. En del tror även att 

det är smittsamt (Hymovich, 1995).  

   Forskningsområdet som belyser barns egna upplevelser av att ha en förälder med 

cancer är relativt nytt och outforskat (Mitschke, 2008). Barn erfar både beteendemässiga 

och emotionella problem (Hagedoorn, Kreicbergs & Appel, 2011; Mitschke, 2008; 

Visser, Huizinga, van der Graaf, Hoekstra & Hoekstra-Weebers, 2004). Visser, et al. 

(2004) visar att barn upplever olika fysiska symtom relaterat till förälderns diagnos. 

Barn rapporterar om sömnproblem, trötthet, huvudvärk och magont. Det psykiska 

välbefinnandet påverkas och barn uttrycker en oro kring förändringar som cancern för 

med sig (Mitschke, 2008).  
 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskor möter ofta människor som lider av allvarlig sjukdom. Cancer är en 

vanlig diagnos och inte sällan kommer sjuksköterskan i kontakt med de drabbade, både 

den sjuka personen och dennes närstående, som många gånger är barn. Familjen är en 

sammanlänkad enhet där alla medlemmar påverkar varandra. För att vårdpersonal skall 
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ha möjlighet att stötta, inte bara patienten, utan också dennes barn behövs klarhet i hur 

barnen själva upplever det när deras mamma eller pappa blir sjuka. På grund av lite 

forskning kring valt område och tendensen att i vården förbise barn, gör att det blir 

viktigt att belysa barnens egna upplevelser av att vara närstående till en cancersjuk 

förälder. På detta sätt erhålls kunskap om hur dessa barn bäst kan mötas, vad de behöver 

och hur de känner inför den situation de hamnat i.  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa barns erfarenheter av att vara närstående till en förälder som drabbats 

av cancer.  

 

 

METOD 

Examensarbetet är en litteraturöversikt i enlighet med Friberg (2006). En 

litteraturöversikt innebär kartläggning av kunskapsläget inom ett visst område. 

Forskning som svarar mot det valda syftet sammanställs och presenteras. På detta sätt 

ges i resultatet en överblick över vad forskningen hittills har kommit fram till. 

Resultatet kan även användas som grund till problemformuleringar för nya studier. 

 

Litteratursökning 

Både Cinahl och PubMed har använts under litteratursökningens gång, två databaser där 

stor mängd vårdvetenskaplig forskning publiceras. Under den inledande sökningen 

identifierades lämpliga sökord. Även inklusions- och exklusionskriterier bestämdes då.   

Cinahl var databasen där den slutliga sökningen genomfördes. Detta då de flesta 

sökningar gjorda i PubMed, med samma sökord som i Cinahl resulterade i en allt för 

stor mängd träffar. De sökningar som gav en hanterlig mängd träffar resulterade inte i 

ytterligare studier än de som redan hittats i Cinahl. Inklusionskriterierna var att barnen 

skulle vara upp till arton år gamla när studien genomfördes, att studierna skulle vara 

skrivna på engelska eller ett nordiskt språk och att resultatet tydligt presenterade barns 

erfarenheter av att ha en cancersjuk förälder. Exklusionskriteriet var artiklar som endast 

var tillgängliga via fjärrlån. Detta på grund av kostnaden det medför. Under 

litteratursökningen användes sökteknikerna trunkering och fältsökning (Friberg, 2006). 

De två sökorden Children och Cancer användes vid varje sökning. Dessa kombinerades 

med Parent, Mother, Experience, Impact, Perceive*, Feel* och Parent´s cancer. 

Sökningen presenteras i en översiktstabell (bilaga 1).   

   Flera artiklars abstract lästes noggrant igenom för att urskilja de som svarade på 

examensarbetets syfte. Detta resulterade i tolv artiklar. Tre föll bort då dessa behövde 

fjärrlånas. Ytterligare två artiklar blev efter noggrann genomgång bortvalda. Den ena 

svarade inte på examensarbetets syfte, något som inte framkom i abstractet. Den andra 

uppfyllde inte inklusionskriteriet gällande ålder. Totalt uppfyllde sju artiklar syftet och 

dessa valdes ut till analys. Av dessa sju kom tre från England, två från USA, en från 

Danmark och en från Norge. 
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Analys 

Analysen startade med att författarna var för sig läste igenom artiklarna ett flertal 

gånger, med fokus på resultatet, för att få en djupare förståelse av innehållet. Därefter 

fördes en diskussion kring detta. Med ökad uppfattning om det centrala i artiklarna 

lästes de igenom ännu en gång. Genom dialog mellan författarna om fynden 

sammanställdes studierna i en översikt av analyserad litteratur (bilaga 2). Fenomen som 

svarade mot examensarbetets syfte framträdde då tydligare. På detta sätt identifierades 

likheter och skillnader och utifrån dessa växte teman fram som presenteras i tabellen 

(Tabell 1) nedan och beskrivs utförligt i resultatet. 

 

 

RESULTAT 

Tabell 1: Teman 

Huvudteman Subteman 

 

Känslosamma erfarenheter 

En mångfald av känslor 

Rädsla för döden 

Att se sin förälder må dåligt 

Livsförändringar Att uppleva förändringar i vardagslivet 

Ny syn på livet 

 

 

Att hantera situationen 

Viljan att finnas där för sin sjuka förälder 

Att ta en paus från sjukdomen 

Att dela tankar och känslor kring sjukdomen 

Att söka hopp 

Att vilja förstå sig på vården av sin sjuka förälder 

 

Känslosamma erfarenheter 

Huvudtemat Känslosamma erfarenheter omfattar tre subteman; En mångfald av 

känslor, Rädsla för döden och Att se sin förälder må dåligt. Dessa belyser barns 

emotionella erfarenheter i olika skeden av förälderns sjukdom. 

 

En mångfald av känslor 

Att få beskedet att ens förälder har drabbats av cancer beskrivs som en chockerande, 

skrämmande och smärtsam upplevelse (Finch & Gibson, 2009; Forrest, Plumb, 

Ziebland & Stein, 2006; Helseth & Ulfsæt, 2003; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). 

Den rymmer mängder av känslor så som ilska, sorg, oro och rädsla. Barnen vittnar även 

om att de känner sig ”jättearga” på sjukdomen (Forrest, et al., 2006; Helseth & Ulfsæt, 

2003). De menar att det känns orättvist att föräldern fått cancer och brottas med mycket 

tankar om varför det hände just dem.  

   Enligt resultatet i studien av Forrest, et al. (2006) skiljer sig inte känslorna åt mellan 

yngre och äldre barn.  I tre av studierna beskrivs barnens känslor inför sjukdomen vara 

starkast i början, när föräldern blir diagnostiserad (Finch & Gibson, 2009; Helseth & 

Ulfsæt, 2003; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). Även när sjukdomen förvärras, om 

föräldern blir inlagd på sjukhus eller då biverkningar från behandling gör sig påminda 

rörs känslorna upp igen och det blir svårt för barnen att känna välbefinnande. 
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Rädsla för döden 

Oro präglar många tankar och funderingar barnen har om den situation de hamnat i och 

speciellt den oro som upplevs när barnet föreställer sig hur det skulle vara att leva utan 

sin förälder, om det som inte får hända händer, att föräldern dör (Davey, Tubbs, Kissil, 

& Niño, 2011; Finch & Gibson, 2009; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; Thastum, 

Johansen, Gubba, Olesen & Romer, 2008; Zahlis, 2001). Resultatet i Finch och Gibsons 

(2009) studie pekar på att oron inför att föräldern eventuellt ska dö är störst i början, 

under diagnosperioden, men att den dock alltid finns kvar som ett konstant hot. Även 

Zahlis (2001) visar på den gnagande oron, en stor rädsla som ständigt är närvarande. 

Funderingar kring förälderns sjukdom leder till tankar om sin egen och andra 

familjemedlemmars hälsa, ohälsa och även risken för andra att dö. Också Davey, et al. 

(2011) och Kennedy och Lloyd-Williams (2009) belyser i sina studier barns upplevelser 

av rädsla och oro över att själva få cancer, hur de i så fall skulle klara av det och vilka 

människor som skulle finnas där och stötta dem. 

  

Att se sin förälder må dåligt 

Barn upplever biverkningar av behandlingen som svåra att bevittna (Forrest, et al., 

2006; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; Zahlis, 2001). Många pratar om dessa synliga 

tecken som något av det mest plågsamma. Att se sin förälder tappa håret efter 

cytostatikabehandling är den biverkning som upplevs mest smärtsamt för barnen. Det 

beskrivs som ett uppenbart och skrämmande tecken på att föräldern verkligen är sjuk. 

Även illamåendet och tröttheten är tunga att se. Barnen i Forrest, et al. (2006) och 

Zahlis (2001) studie berättar också om sina upplevelser inför att se sin förälder 

postoperativt. Barnen blir oroliga och ledsna när de ser sin förälder efter operation, blek, 

sjuk och trött. En del känner också oro inför operationsärr, dränage och blod. Kennedy 

och Lloyd-Williams (2009) visar att barnen känner en stor lättnad när biverkningarna på 

behandlingen försvinner och föräldern ser ut att må bättre. 

 

Livsförändringar 

Huvudtemat Livsförändringar omfattar två subteman; Att uppleva förändringar i 

vardagslivet och Ny syn på livet. Här beskrivs förändringar barnet erfar, både i livet runt 

omkring och inom sig själva. 

 

Att uppleva förändringar i vardagslivet 

I flertalet artiklar berättar barnen om förändringar de upplever i sin vardag (Davey, et 

al., 2011; Finch & Gibson, 2009; Helseth & Ulfsæt, 2003; Kennedy & Lloyd-Williams, 

2009). Dessa märks i roller inom familjen och i relationer mellan familjemedlemmarna. 

Förälderns svaghet och bristande ork leder till att många barn tar på sig mer ansvar. De 

stöttar föräldern med praktiska göromål i hemmet; städning, mathandling och passning 

av yngre syskon.  Detta leder till ändrade relationer i familjen där barnet får en mer 

ansvarstagande roll. Barnet blir på ett sätt förälder till sin förälder. Helseth och Ulfsæt 

(2003) samt Kennedy och Lloyd-Williams (2009) menar dessutom att det ökade 

ansvaret leder till förändringar i det sociala livet utanför hemmet. Detta visar sig genom 

att barnen gör avkall på vissa aktiviteter och planerar sin fritid på ett nytt sätt, 
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exempelvis genom att inte ta med vänner hem de dagar föräldern är extra trött och 

påverkad av sin behandling. 

   Trots förändringarna som beskrivs, talar barn i tre studier om att cancern efter en tid 

blir normaliserad (Finch & Gibson, 2009; Helseth & Ulfsæt, 2003; Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009). Helseth och Ulfsæt (2003) visar att barnen vänjer sig vid att leva med 

en sjuk förälder och om inget drastiskt händer så blir sjukdomen mer eller mindre en del 

av vardagen. De flesta av barnen i studien säger att deras liv i princip fortskrider som 

vanligt, i alla fall utanför hemmet. 

 

Ny syn på livet 

Många barn beskriver att den påfrestande situationen även fört med sig något värdefullt 

(Davey, et al. 2011; Finch & Gibson, 2009; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). Både 

Finch och Gibson (2009) samt Kennedy och Lloyd-Williams (2009) berättar om barn 

som upplever att de nu ser på livet på ett nytt sätt och att det som förr verkade viktigt 

numera har mist sin betydelse. Sammanhållningen i familjen har blivit starkare än förr 

och barnen har blivit mer tacksamma över det de har, framförallt har de lärt sig att 

uppskatta sin familj och vara ödmjuka inför andra människors situationer. En del barn 

känner att de har växt av situationen och mognat (Davey, et al. 2011; Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2009). De kan i efterhand se att cancern på ett sätt gjort dem mer 

beredda för det vuxna livet. 

 

Att hantera situationen 

Huvudtemat Att hantera situationen omfattar fem subteman; Viljan att finnas där för sin 

sjuka förälder, Att ta en paus från sjukdomen, Att dela tankar och känslor kring 

sjukdomen, Att söka hopp och Att vilja förstå sig på vården av sin sjuka förälder. Dessa 

subteman beskriver erfarenheter kopplat till försök att erhålla av en känsla av kontroll 

över situationen.  

 

Viljan att finnas där för sin sjuka förälder   

Barn har en stark önskan om att hjälpa till i familjen och att finnas där för sin sjuka 

förälder (Davey, et al., 2011; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; Thastum, et al., 2009; 

Zahlis, et al., 2001). De vill hjälpa och stötta föräldern på både praktiska och 

emotionella sätt. Thastum, et al., (2009) belyser barnens vilja att stötta och visar på 

skillnader i sättet att hjälpa till mellan yngre och äldre barn. De yngre nämner framför 

allt praktiska uppgifter som att hjälpa lillebrodern eller fråga den sjuka föräldern om han 

eller hon behöver hjälp. Det ökade praktiska ansvaret upplevs belastande, men barnen 

påpekar att det även ger dem en känsla av att vara av värde, att göra något gott. De äldre 

barnen finns där på det emotionella planet genom att både handla och uttrycka sig på ett 

stöttande och tröstande sätt. Detta beskrivs också av Kennedy och Lloyd-Williams 

(2009) som även tar upp barnens ”positiva attityd” och försök till att vara ”starka” som 

fler exempel på känslomässigt stöd. För vissa ledde detta till att de själva kände 

välbefinnande medan andra upplevde det som kämpigt. Den positiva attityden och 

behovet av att visa sig stark belyser även Thastum, et al. (2009). Barnen undertrycker 

sina egna känslor för att hjälpa sina föräldrar och undvika ostabilitet i familjen.  
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   Andra barn beskriver att de försöker stötta sin förälder genom att undvika konflikter 

(Davey, et al., 2011). Detta för att minska onödig stress hos den sjuka föräldern. 

   Barn vill också spendera tid med sin sjuka förälder för att undvika känslor av skuld 

och ånger i fall föräldern skulle dö (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009).  

 

Att ta en paus från sjukdomen 

Fem utav artiklarna visar på barnens behov av att få ett avbrott från sjukdomen och hur 

barnen gör för att få en paus i den sjukdomspräglade tillvaron (Davey, et al., 2011; 

Finch & Gibson, 2009; Helseth & Ulfsæt, 2003; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; 

Thastum, et al., 2008). Barn beskriver vikten av att få ha en ”frizon” där sjukdomen inte 

existerar. Vänner anses vara mycket viktiga och att spendera tid med dem gör att 

negativa tankar skingras och ger barnen möjlighet att få behålla någon typ av normalitet 

i livet, där lek och nöje är i fokus (Davey et al., 2011; Finch & Gibson, 2009; Helseth & 

Ulfsæt, 2003; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). Även skolan upplevs som en plats 

där barnen får en paus och där allt är som vanligt (Finch & Gibson, 2009; Helseth & 

Ulfsæt, 2003). Titta på tv, måla, leka med dockor och lyssna på musik är fler exempel 

på saker som barnen sysselsätter sig med för att inte tänka på situationen (Davey, et al., 

2011; Thastum, et al., 2008). Vissa barn väljer att avsiktligt försöka avstå från att tänka 

på sjukdomen (Davey, et al., 2011; Finch & Gibson, 2009; Thastum, et al., 2008). 

Barnen i studien av Helseth och Ulfsæt (2003) beskriver att barnen ofta lyckas tränga 

undan tankar på sjukdomen så länge den inte finns i deras närvaro. Detta upplevs vara 

svårare hemma, speciellt om föräldern har synliga tecken på cancer. Barnen känner sig 

då tvingade att möta sjukdomen. 

 

Att dela tankar och känslor kring sjukdomen 

I studierna visas att barn på olika sätt försöker hantera de känslor som rör sjukdomen  

(Davey, et al., 2011; Finch & Gibson, 2009; Helseth & Ulfsæt, 2003; Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2003; Zahlis, et al., 2001). Barnen i studien av Davey, et al. (2011) 

önskar prata med familjen istället för med vänner. Detta på grund av att det upplevs 

svårt att dela känslor med vänner som inte varit med om något liknande. Även Helseth 

och Ulfsæt (2003) visar att barn till viss mån vill dela sina tankar och känslor med 

någon och att föräldrarna ofta är det första alternativet. Barnen tycker det känns konstigt 

att prata om situationen med sina kompisar. Dock pekar andra resultat på att en del barn 

gärna pratar med vänner och förklarar att det känns bra att anförtro sig åt en jämnårig, 

någon som man kan identifiera sig med (Finch & Gibsons, 2009). Många söker även 

hellre stöd från vänner än delar med sig av oron till sina föräldrar. Också Kennedy och 

Lloyd-Williams (2009) beskriver att barnen inte vill prata med sina föräldrar, detta på 

grund av att de inte vill oroa föräldrarna med sina egna problem. 

   Studien av Finch och Gibson (2009) visar att kommunikation inom familjen påverkas 

av graden av öppenhet, ärlighet och förtroende. I de flesta av familjerna verkar ett öppet 

klimat råda. För ett barn såg det annorlunda ut. Människorna i den familjen undvek att 

prata om sådant som rörde sjukdomen. Detta gjorde det svårare för barnet att hantera 

situationen och han kände sig både ensam och isolerad i sin upplevelse. 

   Flera barn talar om hur svårt det är att dela känslor som oro och rädsla med föräldrar 

och andra (Helseth & Ulfsæt, 2003; Zahlis, 2001). En pojke beskriver att han inte visste 

hur han skulle hantera känslorna och att han istället låtsades att de inte fanns och behöll 
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dem således för sig själv (Helseth & Ulfsæt, 2003). I många fall upplever barnen det 

svårt att prata om ämnen som är kopplade till sjukdomen. Finch och Gibson (2009) 

visar att barnen skyddar sig själva och andra från ökad stress av diagnosen genom att 

försöka att inte tänka på att deras förälder har cancer. 

 

Att söka hopp 

Att försöka behålla ett positivt tänkande kring förälderns cancer är ett annat sätt att 

hantera situationen och finna hopp (Davey, et al., 2011; Helseth & Ulfsæt, 2003; 

Thastum, 2008). I både Healseth och Ulfsæt (2003) samt Thastum, et al. (2008) berättar 

barnen att de önskar och hoppas att föräldern ska bli frisk, att allt ska lösa sig till det 

bästa. Äldre barn kan även hoppas på att det inom snar framtid ska finnas nya mediciner 

och behandlingsmetoder (Thastum, et al., 2008). 

   Vissa amerikanska barn beskriver att önskningarna liknar bönen (Davey, et al., 2011). 

De ”önskar” eller frågar Gud om hjälp med att bota förälderns cancer. Önskningarna 

används också för att finna stöd att hantera situationen. 

 

Att vilja förstå sig på vården av sin sjuka förälder 

Barn vill få ökad förståelse och kunskap rörande sin förälders diagnos och behandling 

(Davey, et al., 2011; Finch & Gibson, 2009; Forrest, et al., 2006; Thastum, et al., 2008; 

Zahlis, 2001). Barns kunskap om cancer varierar en hel del. En vanlig eller ovanlig 

sjukdom, en sjukdom som dödar, en sjukdom som beror på rökning, stress eller gener 

och en sjukdom där den drabbade personen tappar sitt hår är alla idéer från barn mellan 

8 och 15 år gamla (Forrest, et al., 2006). Osäkerhet kring cancerdiagnosen beskrivs i ett 

flertal studier och barnen uttrycker ett starkt behov av att ha mer kunskap om 

sjukdomen och speciellt om dess uppkomst (Finch & Gibson, 2009; Forrest, et al., 

2006; Thastum, et al., 2008).  

  Barn uttrycker oro över att inte riktigt veta vad som händer deras förälder på sjukhuset 

(Zahlis, 2001). Davey, et al. (2011) visar att deltagarna känner sig förbisedda och 

ouppskattade av vårdpersonal och önskar bli sedda. I studien av Finch och Gibson 

(2009) säger barnen att de överlag har lite kontakt med vårdpersonal. Dock poängterar 

de att de föredrar att prata med vänner och familj. Barnen har svårt att hitta sin egen roll 

i sjukhusmiljön och de uttryckte rädsla eller oro inför att besöka föräldern på 

avdelningen. Skrämmande och ångestfyllt, säger barnen i studien av Thastum, et al. 

(2008). Trots att det kan skapa en viss ångest av att få bevittna förälderns tillstånd på 

vårdavdelningen så föredrar ändå barnen att få se och ta del av vad som händer, att 

känna att som familjemedlem vara delaktig. Det finns stora frågetecken kring förälderns 

behandling (Finch & Gibson, 2009). Detta tas upp i fler studier där barnen även 

uttrycker funderingar kring eventuella biverkningar, speciellt vad gäller cytostatika 

(Forrest, et al., 2006; Zahlis, 2001). Barnen önskar att vara mer förberedda och 

informerade. Förutom informations-broschyrer efterfrågar barnen tips på bra hemsidor 

och kontakt med förälderns läkare eller sjuksköterska (Forrest, et al., 2006). I studien av 

Kennedy & Lloyd-Williams (2009) framgår att det är svårare att hantera sin förälders 

sjukdom när osäkerhet om diagnosen och brist på stöd och information råder.     
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt användes då denna ansågs vara den bäst lämpade metoden för 

författarnas frågeställning. I stället för vald metod hade också en empirisk studie passat 

frågeställningen och hade då bidragit till svensk forskning inom området, något som det 

är brist på.  

   Författarna fann inte många artiklar som svarade mot syftet eftersom området är 

relativt nytt och outforskat. Den äldsta artikeln är från 2001, trots att det inte gjorts en 

avgränsning gällande år. På grund av begränsad forskning inom området ingår sju 

studier i examensarbetet. Författarna har trots detta fått fram ett rikt material till 

resultatet.  

   Under processen har författarna gjort ett stort antal sökningar med många olika 

kombinationer av sökord och det har varit problematiskt att identifiera lämpliga sådana 

som inte ger för många träffar. Orden i den slutliga sökningen fungerade dock bäst och 

gav både lagom mängd träffar och flera studier till examensarbetet.  

   Sökningen gav endast kvalitativa artiklar. Enligt Friberg (2006) ger kvalitativa studier 

ökad förståelse hur upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov kan mötas samt 

vad lidande innebär. Således är denna typ av studier lämpliga för examensarbetets syfte. 

   Syftet var att belysa barns egna erfarenheter när en förälder drabbats av cancer. Alla 

inkluderade artiklar har ett barnperspektiv. Fyra stycken har även med föräldrarnas syn 

på barns erfarenheter. Dessa har en tydlig uppdelning i barn- respektive 

föräldraperspektiv och det var således lätt att utskilja barnens egna ord.  

   Det kan tyckas vara få deltagare i några av studierna. Antalet framgår i översikten av 

analyserad litteratur (biliga 2). Med ett större antal barn i varje studie hade eventuellt 

fynden kunnat representeras av flera. Möjligtvis hade även ytterligare fynd kunnat 

uppenbara sig. Det material som resultatet är baserat på är ändå mycket innehållsrikt 

och har gett fördjupade insikter i barns erfarenheter när en förälder drabbats av cancer. 

   Till en början fanns svårigheter att formulera teman då många områden överlappade 

varandra. Efter noggrann läsning kunde det tillslut urskiljas vilket fenomen som hörde 

till vilket tema. Det har dessutom varit svårt att formulera huvud- och underteman. 

Dessa fick växa fram under tid och färdigställdes i slutet av processen. 

   I de utvalda artiklarna deltar fler flickor än pojkar och majoriteten av de sjuka 

föräldrarna är kvinnor, där de flesta lider av bröstcancer. Det beskrivs inga skillnader i 

pojkars och flickors upplevelser i artiklarna. Detta gör att inte heller examensarbetet har 

ett genusperspektiv. 

   Barnens åldrar varierar mellan sex till arton år, således finns inga beskrivningar om 

hur barn under sex år erfar hur det är att ha en cancersjuk förälder. Två artiklar visar på 

likheter och skillnader mellan yngre och äldre barn, medan resten av studierna inte 

skiljer på erfarenheter relaterat till barns ålder. I examensarbetets resultat framkommer 

därför i liten utsträckning åldersrelaterade uppdelningar av hur barn erfar situationen. 

Mer forskning kring området behövs och speciellt forskning om yngre barns 

upplevelser. 

   Studierna har genomförts i olika länder, tre i Storbritannien, två i USA, en i Danmark 

och en i Norge. På grund av detta kan det inte med säkerhet sägas någonting om 

svenska barns erfarenheter. Dock är fem av sju artiklar från Norden och England, länder 
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som har liknande sjukvårdssystem och levnadsstandard som i Sverige. Således kan det 

antas att svenska barns erfarenheter inte skiljer sig nämnvärt från barnens i dessa länder. 

För att kunna uttala sig om svenska barns erfarenheter krävs dock svenska studier. 

 

Resultatdiskussion 

När en förälder drabbats av cancer upplever barnen, inte helt oväntat, en mängd känslor. 

Rädsla, oro, ilska och sorg återkommer i flera av studierna. Reaktionerna visar sig vara 

starkast i diagnosskedet eller när sjukdomen eskalerar och barnen tycker det är jobbigt 

att bevittna fysiska tecken på sjukdom och behandling. Rädslan för att mista sin förälder 

är lika stark oavsett i vilket stadium av sjukdomen föräldern befinner sig i. Detta är 

något som lyfts fram i samtliga studier. Sjukdomen inverkar inte enbart på det 

emotionella planet utan sätter även sin prägel på vardagslivet och sociala relationer.  

Resultatet visar att barn hanterar situationen på olika sätt. Många försöker stötta och 

umgås med sin sjuka förälder så mycket det bara går men de ser även till att sysselsätta 

sig för att få en paus från sjukdomen. Vissa försöker hantera känslorna som rör 

sjukdomen genom att dela med sig av dem, andra stänger dem inne. Vad som tydligt 

kommer fram i resultatet är en önskan om att förstå vården kring sin sjuka förälder. 

Trots kaoset i vardagen tycks barn ha förmåga att hålla hoppet uppe och de har även 

erhållit värdefulla insikter om vad som är viktigt i livet. 

   Författarna har valt att plocka ut tre subteman till diskussion. Dessa är Att ta en paus 

från sjukdomen, Att dela tankar och känslor kring sjukdomen och Att vilja förstå vården 

av sin sjuka förälder. Samtliga ingår i huvudtemat Att hantera situationen. De tre 

subteman är utvalda till diskussion på grund av att de utgör stora delar i resultatet samt 

att det här finns mycket sjuksköterskan kan bidra med och förbättra. 

 

Att ta en paus från sjukdomen 

 

I flertalet av artiklarna beskriver barnen behovet av att ta en paus från sjukdomen. 

Samtidigt finns en önskan om att finnas där för sin förälder, både praktiskt och 

emotionellt. Barn vill hitta en balans mellan att ”få andrum” från sjukdomen och att 

”vara i den”. Förälderns cancer påverkar barnets hela existens och kan på så sätt 

aktualisera ett livslidande. Wiklund (2009) hänvisar till Rehnsfeldt (1999) som kopplar 

livslidandet till livsavgörande händelser vilka gör att människan börjar reflektera över 

livet och sin existens. Wiklund (2003) menar vidare att det är en nödvändighet att fly 

från lidandet då en person inte längre orkar vara i det. Detta beskrivs som att ”vila” och  

kan ses som frihet från bekymmer. I resultatet framkommer barns beskrivning av en 

”frizon” som innebär att olika sysselsättningar så som lek med vänner gör att de slipper 

tänka på sjukdomen. Det kan tänkas att det för vissa barn inte finns så många tillfällen 

att få en paus från sjukdomen; få vänner, att skolan som önskas vara en ”frizon” präglas 

av lärare och skolkamrater som har mycket frågor runt sjukdomen och en hemmiljö där 

cancern ständigt är närvarande. Om sjuksköterskan är medveten om barns behov av 

andrum kan hon på avdelningen erbjuda en paus i form av exempelvis lek i lekhörna, 

bokläsning, tv-tittande eller samtal som inte berör cancern. På så sätt får barnet 

möjlighet att koppla bort sjukdomen trots att den är närvarande. Om sjuksköterskan 

nonchalerar detta behov kan barnet uppleva ett vårdlidande. Genom reflektion kring 

huruvida mottagaren av vården upplever ett vårdlidande eller inte kan vårdaren undvika 
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detta (Wiklund, 2003). Sjuksköterskan har alltså en möjlighet att se till att vårdlidandet 

inte alls uppstår hos barnet. 

Att dela tankar och känslor kring sjukdomen 

 

Barn beskriver olika behov rörande att dela tankar och känslor kring sjukdomen med 

andra. Många föredrar att prata med sin familj, andra med vänner och vissa vill behålla 

tankarna för sig själva. Resultatet visar att en del av de barn som väljer att inte dela med 

sig av sina tankar och känslor ändå har ett sådant behov. Vissa väljer tystnaden på grund 

av oro att bekymra föräldern. Eriksson (1994) menar att anhörigas lidande i bland kan 

vara svårare än patientens. Ingen av studierna visar att barnen har pratat med 

sjukvårdspersonal om hur de känner och vad de önskar få hjälp med. 

   Onkologisjuksköterskor beskriver att grundstommen i deras arbete är att erbjuda stöd 

till patienter och närstående (Turner, Clavarino, Yates, Hargraves, Connors & 

Hausmann, 2007). Dock upplevs detta svårt, bland annat på grund av osäkerhet kring 

vilken typ av stöd barn som närstående vill ha. Vissa barn vill prata, och andra inte. 

Detta leder till att sjuksköterskorna upplever svårigheter att veta hur de ska närma sig 

barnen. Sjuksköterskor känner även osäkerhet i att inleda en diskussion med föräldrarna 

för att få reda på hur barnet hanterar situationen. Reitan & Schölberg (2003) beskriver 

ändå hur viktigt det är att sjuksköterskan informerar föräldrarna om att låta barnen delta 

i samtal som rör sjukdomen. Detta kan göra det lättare för barnen att förmedla sin oro 

och sina funderingar. Även lek, sagor och teckningar kan göra det lättare att få utlopp 

för sina tankar och känslor. Genom ett aktivt lyssnande från sjuksköterskans sida och 

vid funderingar hjälpa till att utveckla dessa kan sjuksköterskan får en inblick i barnets 

livsvärld, hur han eller hon erfar situationen. Lidandet är barnets personliga upplevelse 

och det sjuksköterskan kan göra är att bekräfta det, att stötta och trösta för att få barnet 

att berätta om sitt lidande om detta behov finns. Sjuksköterskan bör ändå vara medveten 

om att vissa barn inte har ett behov av att dela med sig av känslor och i sådana fall 

respektera detta. Alla barn är olika med unika erfarenheter och behov. Dahlberg (2003) 

menar att om vårdaren glömmer detta kan ett vårdlidande uppstå. Det krävs lyhördhet 

för att förstå om barnet vill eller inte vill dela med sig. Även Socialstyrelsen (2005) 

poängterar att dialogen med närstående bör präglas av lyhördhet och respekt. 

   I en norsk studie av Bugge, Helseth och Darbyshire (2008) beskrivs barns erfarenheter 

av att delta i ett familjestödjande program när en cancersjuk förälder är i ett palliativt 

skede. Fyra sjuksköterskor, en sociolog och en konstterapeut utgjorde teamet. Resultatet 

i studien visar att barnen uppskattade att få samtala med någon utomstående. Även de 

barn som hade bra kommunikation inom familjen upplevde samtal med någon i teamet 

som positivt. Projektledarna ställde frågor till barnen och hjälpte dem att uttrycka sin 

oro runt sjukdomen. Detta var värdefullt för barnen. Under projektet fick familjen 

möjlighet att prata i grupp tillsammans med en projektledare. Öppenheten inom 

familjen ökade då. Barnen upplevde efter detta att kommunikationen inom familjen 

förbättrades, även på hemmaplan.  

 

Att vilja förstå vården av sin sjuka förälder 

 

Resultatet visar att barn vill förstå vården av sin sjuka förälder. De beskriver ett behov 

av att vara delaktiga och få information rörande diagnosen. Vid bristande information 
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finns en risk att barns fantasi tar över (Reitan, 2003). Även vid bristande delaktighet i 

vården av den sjuka föräldern finns risk för detta (Knutsson, 2006). Tillskottet i HSL 

(SFS 1982:763) gör att nya krav ställs på sjukvården gällande barnens rätt till stöd, råd 

och information då en nära vuxen drabbas av allvarlig sjukdom. Även 

kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) framhäver vikten av att involvera 

närstående i vården. Rekommendationerna gäller så väl information som undervisning 

och delaktighet. Att det inte framgår i någon av studierna i fall barnen har haft kontakt 

med sjukvårdspersonal och hur de i sådana fall upplevt detta är oroväckande. I resultatet 

framkommer dock barnens önskan om att känna sig mer förberedda och informerade om 

förälderns behandling. Reitan (2003) beskriver att information skall vara individ- och 

åldersanpassad. Vidare belyser hon vikten av att informera barn inför förändringar i 

vården av föräldern, speciellt i samband med förändringar i behandlingen.   I 

examensarbetets resultat berättar barnen om rädslan kring förändringar i vården av sin 

sjuka förälder och att de önskar vara mer förberedda. Sjuksköterskan kan med enkla 

böcker, bilder och ett anpassat språk förmedla information gällande diagnos och 

behandling. Barnombudsmannen (2004) beskriver olika saker att tänka på när ett barn 

ska informeras. Tiden bör anpassas till livssituationen och barnet måste i god tid få reda 

på när samtalet kommer äga rum. Miljön bör vara lugn och trygg och informationen 

som förmedlas strukturerad och genomtänkt. Reitan (2003) menar ändå att det ofta är 

föräldrarna som är bäst lämpade för detta. I en studie av Stiffler, Haase, Hosei & Barada 

(2008) visas dock att föräldrar många gånger upplever det svårt att veta hur de ska 

informera sina barn rörande diagnosen och dess behandling. Eftersom sjuksköterskan sitter 

inne på kunskap och på grund av skyldigheter gentemot närstående kan hon här tillgodose 

barnens behov av information och undervisning. Ett familjestödjande program som 

genomförts i Norge visar att samtal med vårdpersonal gav barnen ökad kunskap och 

förståelse om sjukdomen och hur barn vanligtvis kan reagera på den (Bugge, Helseth & 

Darbyshire, 2008). För att kunna identifiera ett barns behov och lindra lidandet måste 

sjuksköterskan försöka få en inblick i barnets livsvärld. Detta kräver en god 

vårdrelation. Dahlberg (2003) som hänvisar till Kasén (1994) menar att vårdrelationen 

präglas av en ömsesidig förbindelse mellan två parter. Förbindelsen är vårdrelationens 

kärna, förutsätter tillit och innebär ett försök att lindra lidande. Resultatet visar att barn 

önskar bli mer sedda och inkluderade i vården. En god vårdrelation kan bidra till detta 

genom att barnet får möjlighet att uttrycka sina behov och önskningar. 

   Resultatet visar att många barn vill veta vad som händer sin sjuka förälder på 

sjukhuset. Barn beskriver att besök på avdelningen som många gånger upplevs 

skrämmande ökar förståelsen för vad som sker. Knutssons avhandling (2006) tar upp 

barns upplevelser av delaktighet i samband med besök på en intensivvårdsavdelning där 

en närstående vårdas. Det framkommer att sjuksköterskor och läkare många gånger 

begränsar besöken. Hälften av vårdpersonalen menar att de starkaste skälen till detta 

bland annat är att skydda barnet från att se sin närstående vara förändrad 

utseendemässigt och att sjukhusmiljön kan upplevas skrämmande. Dock framkommer 

det i intervjuer med barnen att de känner lättnad och befrielse snarare än rädsla när de 

hälsar på den sjuka. Att låta barnen vara delaktiga på ett sätt som de klarar för sin ålder 

kan göra att de inte känner sig lika maktlösa och att läget upplevs mer hanterbart 

(Cancerfonden, 19 mars, 2012). 
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SLUTSATSER 

Barn upplever ett lidande relaterat till den förändrade livssituationen som präglas av 

många olika känslor. De önskar bli mer delaktiga i vården av sin förälder och många har 

ett behov av mer information rörande diagnos och behandling. För att orka med 

försöker de skapa sig pauser från sjukdomen. Ett familjefokuserat förhållningssätt 

hjälper barnen att sätta ord på sina tankar och känslor, ger mer kunskap om sjukdomen 

och ökar delaktighet i vården. Begreppet vårdrelation bör införlivas i vården, inte bara 

mellan patient och sjuksköterska utan också mellan sjuksköterska och närstående. För 

detta krävs medvetenhet om innebörden i begreppet och vad som krävs för att skapa en 

god vårdrelation. Sjuksköterskan kan genom denna få tillgång till barnets livsvärld och 

på så sätt få ökad förståelse för hur han eller hon erfar situationen. På så sätt kan 

vårdrelationen bidra till ett lindrat lidande. 

   Mer forskning inom området krävs för att bättre förstå barns erfarenheter när en 

förälder fått cancer. På grund av bristen på svenska studier efterfrågas dessa. Även 

forskning kring upplevelser hos barn som är yngre än sex år hade varit önskvärd. Om 

vårdpersonal får ta del av denna forskning kan bland annat sjuksköterskor bli bättre 

rustade att möta dessa barn i kris. 

 

Praktiska implikationer 

 Barn önskar bli mer delaktiga i vården av sin förälder. Det behövs utbildning 

inom detta område och på varje avdelning bör det finnas riktlinjer för hur 

vårdpersonal ska möta och inkludera dessa barn. 

 Sjuksköterskan bör vara medveten om att barn har ett behov av att komma bort 

från sjukdomen. Barn kan erbjudas möjlighet till en paus från sjukdomen även 

på sjukhuset genom olika aktiviteter och samtal som inte rör den. 

 En del barn har svårt att uttrycka tankar och känslor relaterat till sjukdomen. 

Delaktighet vid informationssamtal och samtal med någon utomstående, 

exempelvis sjuksköterska, läkare eller kurator kan hjälpa barn att förmedla sin 

oro. Även lek, sagor och teckningar kan underlätta. 

 Barn upplever ett lidande på grund av ovisshet runt sjukdomen. Sjuksköterskan 

kan uppmuntra barn till delaktighet, exempelvis genom besök hos föräldern eller 

att stötta sin förälder med praktiska ting på avdelningen.  

 Det är lämpligt att införliva ett familjefokuserat förhållningssätt där alla 

familjemedlemmar uppmärksammas.  

 

Fokus i examensarbetet är barns erfarenheter när en förälder drabbats av cancer. Dock 

kan det finnas andra allvarliga och långvariga sjukdomstillstånd där barn erfar 

situationen på liknande sätt. Således skulle resultatet kunna vara överförbart till andra 

patientgruppers barn. 
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phenomenological 

study” 

Författare: 
Alison Finch, 

Faith Gibson 

Tidskrift: 
European Journal 

of Oncology 

Nursing 

Årtal: 

2009 

människor 

upplever det att få 

reda på förälderns 

cancerdiagnos, hur 

de uppfattar och 

förstår 

upplevelsen samt 

hur upplevelsen 

inverkar på det 

dagliga livet och 

relationer. 

ansats. 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer med 7 

barn, 14 – 18n år 

gamla. 

teman: 

-Att först höra om 

förälderns diagnos. 

-Sin egen och 

andras sårbarhet. 

-Kommunikation 

inom familjen. 

-Känna sig stöttad i 

upplevelsen. 

-Upplevelse och 

stöttning från 

skolan. 

-Upplevelse och 

stöttning från 

sjukhuset. 

”Breast  cancer in 

the family-

children´s 

perceptions of 

their mother´s 

cancer and its 

initial treatment: 

qualitative study” 

Författare: 
Gillian Forrest, 

Caroline Plumb, 

Sue Ziebland, 

Alan Stein 

Tidskrift: 
British Medical 

Journal 

Årtal: 
2006 

Barnperspektiv 

och föräldra-

perspektiv. 

Syftet är att 

utforska hur barn 

till mödrar med 

nyligen 

diagnostiserad 

bröstcancer 

uppfattar moderns 

sjukdom och 

initiala behandling 

och att jämföra 

detta med 

mammornas 

uppfattning kring 

barnets kunskap. 

Kvalitativa 

intervjuer med 31 

barn , 6 – 18 år 

gamla samt 37 

mödrar. 

Resultatet tar upp 

barnens 

medvetenhet om 

cancer innan 

diagnosen, hur 

barnen lärde sig 

om diagnosen, 

barnens reaktioner 

på den och 

behandlingen samt 

deras uttryckta 

behov av 

information. 

Jämförelser mellan 

mammors och 

barns uppfattningar 

gjordes, 

”How children 

cope when a 

parent has 

advanced cancer” 

Författare: 

Vida L. Kennedy, 

Mari Lloyd-

Williams 

Tidskrift: 
Psycho-Oncology 

Årtal: 
2009 

Barnperspektiv 

och föräldra-

perspektiv 

Syftet är att 

undersöka hur 

föräldrars 

avancerade cancer 

inverkar på barnen 

och hur barnen 

cope 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer med 10 

sjuka föräldrar, 7 

friska föräldrar 

och/eller 11 barn 

mellan 8 – 18 år 

gamla.  

Resultatet 

presenteras i 4 

teman: 

-Respons på 

diagnos. 

-Hanterbarhet. 

-Livsförändringar. 

-Positiva aspekter 

på situationen. 

”Coping, social 

relations, and 

communication: a 

qualitative 

exploratory study 

of children of 

parents with 

cancer” 

Barnperspektiv 

och föräldra-

perspektiv. 

Syftet är att få 

information och 

förståelse för olika 

sätt att informera 

barn om 

förälderns 

sjukdom, hur barn 

upplever 

Fenomenologisk 

ansats. Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer. 21 barn 

mellan 8 15 år 

gamla.  

Resultatet 

presenteras i teman 

och subteman: 

-Nivåer av 

information. 

  -Barns kunskap 

om sjukdomen. 

  -Barns 
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Författare: 
Mikael Thastum, 

Mikael Birkelund 

Johansen, 

Lotte Gubba, 

Louise Berg 

Olesen, 

Georg Romer 

Tidskrift: 
Clinical Child 

Psychology and 

Psychiatry 

Årtal: 

2008 

föräldrarnas 

emotionella 

tillstånd, hur barn 

handskas med 

sjukdomen och 

hur dessa 

strategier kan 

relateras till 

förälderns sätt att 

handskas med 

sjukdomen och 

deras oro för 

barnet. 

uppfattning av 

föräldrarnas 

emotionella 

tillstånd. 

-Barns använding 

av 

copingstrategier. 

-Råd till andra 

barn. 

 

”We are survivors 

too: African-

American youth´s 

experiences of 

coping with 

parental breast 

cancer” 

Författare: 

Maureen P. 

Davey, 

Carolyn Y. Tubbs, 

Karni Kissil, 

Alba Niño 

Tidskrift: 

Psycho-Oncology 

Årtal: 

2011 

Barnperspektiv. Syftet är att 

utforska hur Afro-

Amerikanska 

ungdomar 

hanterar föräldrars 

bröstcancer-

diagnos och 

behandling och att 

identifiera 

kulturellt passande 

sätt att rekrytera 

och behålla dessa 

ungdomar i 

interventions-

program. 

Kvalitativ. 

Fokusgrupper, 

semistrukturerade 

intervjuer med 12 

barn mellan 11 -

18 år. 

Resultatet 

presenteras i 4 

teman: 

-Att hantera 

cancer. 

-Förändringar i 

familjefunktionen. 

-”Det påverkar oss 

också”. 

-Växt genom 

smärta. 

 


