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Sammanfattning    
 
När en förälder får cancer påverkas hela familjen, även barn. Att få information om 
sjukdomen och allt runt omkring kan hjälpa närstående och den ökade kunskapen kan 
leda till en trygghetskänsla. Sjuksköterskan är skyldig att ta hänsyn till barnens behov 
av råd, stöd och information när en förälder är allvarligt sjuk och informationen ska vara 
lämplig med tanke på ålder och andra förutsättningar. Det är viktigt att tala öppet med 
barnen om förälderns sjukdom och att få besöka föräldern är betydelsefullt. För att 
sjuksköterskan ska kunna veta hur barnen ska bemötas krävs det kunskap om hur barnen 
upplever det att vara närstående när en förälder har cancer. Syftet med studien var att 
beskriva barns upplevelser av när en förälder drabbats av cancer. En litteraturöversikt 
enligt Friberg användes som metod. Resultatet delades in i tre kategorier och åtta 
subkategorier och beskriver en känslomässig påverkan på barnen när en förälder fick 
cancer. Barnen upplevde att de hade ett behov av kunskap och att sjukdomen innebar en 
förändring i vardagen. Delaktighet främjades genom att informera barnen om 
cancerdiagnosen och att kontinuerligt fortsätta hålla dem informerade. Rollerna 
förändrades i familjen och barnen upplevde att de behövde ta ett större ansvar i hemmet. 
De upplevde också en känsla av att utvecklas och fick ett nytt perspektiv på livet. Den 
här kunskapen skulle kunna leda till att barns behov tillgodoses vilket kan främja deras 
hälsa både i nutid och framtid.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Barn, Förälder, Cancer, Upplevelse, Närstående, Information, Känslor, 
Hantering 
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INLEDNING 
När en förälder får en cancerdiagnos sker en stor omställning i vardagen vilket även 
drabbar barnen (Cancerfonden, 2014a). För att få en uppfattning om vad barnen 
behöver, krävs det att kunskap finns om hur barn upplever det i en sådan situation. I 
dagens sjukvård så möter vårdpersonal barn som är närstående och det är därför viktigt 
att komma ihåg att i betydelsen av närstående inkluderas även barn, något som har en 
tendens att förbises av vårdpersonal (Enskär & Golsäter 2009, ss. 137-139).  
 
I omvårdnaden är det av stor vikt att kunskap om människans behov uppmärksammas 
för att kunna vara professionell i sin yrkesroll som sjuksköterska. Sjuksköterskan 
behöver ha en kännedom om hur barn uppfattar ohälsa. De behöver även en insikt om 
vad som underlättar samt försvårar situationen när barn lever med en cancersjuk 
förälder (Carlsson 2007, ss. 151-152). Det kan vara komplicerat att interagera med barn 
och deras föräldrar och sjukvårdspersonal kan känna att de har begränsad kunskap inför 
mötet.  Det behövs riktlinjer för hur vårdpersonal ska möta barn som närstående samt 
mer utbildning och handledning i området (Dencker 2009, s. 44). Under den 
verksamhetsförlagda utbildningen har bristen om att se barn som närstående 
uppmärksammats på vuxenvårdsavdelningar. Därför kan det vara av vikt att 
sammanställa den kunskap som finns i området så att det lyfts upp och diskuteras för att 
barnens behov ska bli tillgodosedda och vidare diskuteras så att hälsan kan främjas. 
 
BAKGRUND 

Att leva med cancer 
 
När cancer drabbar en förälder så tar det väldigt mycket energi och hela familjelivet 
påverkas känslomässigt samt att livet kommer ur balans. Högsta prioriteringen för 
föräldern är barnens behov och mående. Alla i familjen har olika behov och den sjuka 
föräldern känner en begränsad förmåga att se och möta behoven hos sina barn på grund 
av cancersjukdomen och energibristen (Helseth & Ulfsæt 2005, ss. 41-42). Cancer är en 
allvarlig och vanlig sjukdom som drabbar fler och fler. En tredjedel av Sveriges 
befolkning kommer någon gång att drabbas av cancer (Cancerfonden 2014b). Cancer är 
inte en sjukdom, utan är en benämning på ungefär 200 olika sjukdomar. Här i Sverige är 
de vanligaste formerna av cancer; bröstcancer, prostatacancer, hudcancer, tjock- och 
ändtarmscancer samt lungcancer. När cancer uppstår har celldelningens balans 
förändrats. Det bildas hela tiden nya celler i kroppen genom att celler delar sig. Vid 
normal celldelning ersätter en ny likadan cell den som dött. Den normala celldelningen 
är i vanliga fall mycket kontrollerad men vid cancer upphör kontrollen. Cellerna delar 
sig därmed okontrollerat och en tumör uppstår. En tumör är en samling av celler som 
uppkommit genom att de inte vet när delningen av celler ska upphöra (Einhorn 2013).  
 
Beroende på vilken vävnad tumören uppkommer ifrån är benämningen på tumörerna 
olika. En tumör som uppkommer i epitelvävnad kallas cancer. Utgår den från lymfatisk 
vävnad är det istället ett lymfom. Sarkom är en tumör som uppkommer i stödjevävnad, 
gliom från nervsystemens stödjevävnad samt leukemi från blodcellerna (Ericson & 
Ericson 2012, s. 712). Det finns benigna tumörer som är godartade och maligna tumörer 
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som är elakartade. Genom att tränga in i vävnaden kommer den maligna tumören att nå 
blod- och lymfkärl och celler från tumören kan lossna och föras vidare till andra organ 
och metastasera sig, det vill säga att nya tumörer bildas. Benigna tumörer kan växa sig 
stora men har inte förmåga att tränga in eller sprida sig till andra vävnader.  Egenskaper 
hos cancerceller karaktäriseras beroende på form av cancer och varierar bland patienter 
som har samma cancerform. Dessa egenskaper kan vara exempelvis att cellen stimuleras 
att växa, inte reagerar på signalerna för att begränsa tillväxt, delar sig okontrollerat samt 
att apoptos inte sker. Apoptos innebär programmerad celldöd (Einhorn 2013).  
 
Att livet är bräckligt är något som de flesta påminns om efter att ha fått ett 
cancerbesked, reaktionerna är olika men det är vanligt att känna sig orolig och förvirrad 
(Cancerfonden 2013). Det kan vara påfrestande att vara förälder och att ha en 
cancersjukdom, den psykiska och den fysiska orken finns inte alltid där för att vara den 
förälder som denne önskar. Den sjuka föräldern behöver tid för återhämtning och tänka 
på sig själv. Det kan hända att föräldern känner en skuld inför barnet även om de vet att 
cancern som uppkommit inte är deras fel. Det viktigaste för föräldern är att deras barn 
mår bra (Cancerfonden 2012c). Föräldrarna upplever en utmaning att tillmötesgå 
mångfalden av behov i familjen, något som kan ge en känsla av skuld. Barnen behöver 
föräldrarnas omsorg, den friska föräldern behöver energi för att ta hand om familjen då 
den cancersjuka föräldern har ett behov av att få må dåligt (Helseth & Ulfsaet 2005, s. 
42). 
 

Barn som närstående 
 
I vårdandet av patienten inkluderas även de närstående. De närstående är de personer 
som patienten anser och att dessa själva betraktar sig som närstående. Närstående kan då 
vara allt från partner, barn, släkting till granne och kan vara av stor vikt att inkludera vid 
exempelvis lång tid av sjukdom (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 118-119). Barn 
definieras som alla personer under 18 år (Enskär & Golsäter 2009, s. 142).  
 
Att vara närstående till någon som fått en cancerdiagnos gör att livet förändras och att 
allt inte längre är självklart, utan kan kännas som en overklig situation. Det kan hjälpa 
att få information för att få en ökad kunskap vilket kan leda till en trygghetskänsla 
(Cancerfonden 2014a). Trygghet kan vara att få hjälp och stöd och att ha vetskap om 
behandling. Upplevelsen av trygghet kan vara kopplad till inre och yttre faktorer. Yttre 
trygghet kan vara tillitsfulla relationer, kontroll och kunskap. Inre trygghet är en känsla 
av att känna mening och sammanhang (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 84, 86).  
 
När barn har hamnat i en krissituation reagerar de olika beroende på ålder men vanliga 
reaktioner är till exempel ilska, nedstämdhet och sömnstörningar (Lindqvist & 
Rasmussen 2014, s. 785). Vid besked om allvarliga sjukdomstillstånd upplever många 
ensamhet, tomhet, övergivenhet och förtvivlan. Kriser kan vara en svår erfarenhet men 
är också en normal reaktion och ett tillstånd som i grund och botten är friskt (Sandberg 
2011). 
 
Det är mer plågsamt för barnen att inte få kunskap än att vara delaktig i en svår 
situation. Genom att undanhålla information för barnen antar de vuxna att de underlättar 
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för barnen medan det egentligen gör situationen svårare då barnen uppmärksammar att 
något är fel och blir oroliga (Enskär & Golsäter 2009, ss. 138-139). Barn behöver 
individanpassad information som är på deras nivå. De yngre barnen, runt 7-12 år, har en 
önskan om att veta orsaken och söker fakta samt vill veta den konkreta verkligheten. De 
äldre barnen, tonåringarna, börjar få en verklighetsuppfattning och ett tankesätt som 
vuxna och förstår innebörden av att ha en allvarlig sjukdom (Cancerfonden 2012b). 
 
Det är av stor vikt att tala öppet med barnen, svara på deras frågor och informera om 
sjukdomen på ett tydligt men enkelt sätt (Cancerfonden 2014a). Personerna som känner 
barnen bäst vet vilket stöd de behöver. De vuxna kan glömma av att höra sig för om 
barnens känslor och tankar och ge dem stöd. Genom att få barnen att förstå och göra 
situationen begriplig för dem skyddas de mot att må dåligt (Cancerfonden 2012a). 
Skuldkänslor lättar och självförtroendet stärks när barn träffar andra som upplevt 
samma situation (Enskär & Golsäter 2009, s. 141).  
 
Barnen anser att besöka en närstående är betydelsefullt, att få träffa och vara med 
personen känns skönt och barnen tycker det är av stor vikt att de inte känner sig utanför. 
Att få besöka eller på annat sätt få information om den sjuke närstående är en 
förutsättning för att kunna bli delaktig (Knutsson 2006, s. 73). För att kunna hantera 
situationen hjälper det att närstående barn får vara delaktiga i sjukdomen och att barnen 
kan hjälpa till med saker som de klarar av. Vid delaktighet känner barnen sig inte helt 
maktlösa utan de känner också att de har en inverkan på familjen (Enskär & Golsäter 
2009, s. 140). Delaktighet kan också vara bra för barns välbefinnande och hälsa 
(Knutsson 2006, s. 73). Välbefinnande, sundhet och friskhet är upplevelser av hälsa och 
innefattar hela människan. Både lidande och välbefinnande är subjektivt och relaterar 
till personens inre upplevelser och lidandet kan ses som en förlust av människans inre 
självuppfattningar (Wiklund 2003, ss. 79-80, 96). 
 

Familjefokuserad omvårdnad 
 
En familj består av personer som känner samhörighet till varandra. Långvariga 
relationer där de enskilda familjemedlemmarna förhåller sig till varandra och har ett 
gemensamt engagemang i varandras liv. Familjemedlemmarna kan ses som specialister 
vad gäller deras upplevelser medan sjuksköterskan kan hjälpa familjen att hantera 
situationerna med sitt kunnande (Wright, Watson & Bell 2002, ss. 72, 103). Behovet för 
närstående av att vara delaktig och få information om patienten är något som 
sjuksköterskor har en tendens att underskatta vikten av. Sjuksköterskan ska inte basera 
närståendes behov på antaganden utan bör istället ha en direkt kommunikation med 
patientens närstående om vilka behov som behöver tillgodoses (Davidson 2009, s. 30). 
 
Familjefokuserad omvårdnad innebär att det centrala ligger på omvårdnadsrelationen 
mellan sjuksköterskan och familjen. Exempel på antaganden som ligger till grund för 
den familjefokuserade omvårdnaden är att familjen som helhet påverkas av sjukdom hos 
en familjemedlem, att personer har en inverkan på och påverkas av andra samt att 
personer har resurser och att de kan vara medvetna eller omedvetna (Benzein, Hagberg 
& Saveman 2009, s. 68).  
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Två inriktningar inkluderas i familjefokuserad omvårdnad. Den familjecentrerade 
omvårdnaden och den familjerelaterade omvårdnaden. Den familjecentrerade 
omvårdnaden fokuserar på både familjen och individen och de ses som en helhet. Den 
familjerelaterade omvårdnaden fokuserar på individerna i familjen som i ett 
sammanhang (Edwinson Månsson & Enskär 2008, s.34). Att identifiera och tillvarata 
familjens resurser är grunden för familjecentrerad omvårdnad. Familjerelaterad 
omvårdnad syftar till att ge individuellt stöd och information till familjemedlemmarna 
(Benzein, Hagberg & Saveman 2009, s. 70). För att få reda på vad barn som är 
närstående till en förälder med cancer behöver är det av stor vikt att sjuksköterskan 
bemöter barnen och identifierar deras behov för att kunna göra barnen delaktiga i 
patientens vård.  
 

Sjuksköterskans roll  
 
Sjuksköterskan har fyra ansvarsområden som anses grundläggande och de är att främja 
hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa. Patienter och familjer ska 
respekteras av sjuksköterskan i vården då bland annat mänskliga rättigheter ska främjas 
(Svensk sjuksköterskeförening 2014a). När en patient är beroende av vård innebär det 
en utsatthet för både patienten och dess närstående och det är då viktigt att vara öppen 
och uppmärksam (Svensk sjuksköterskeförening 2014b). Sjuksköterskan ska ha ett 
etiskt förhållningssätt och en helhetssyn som bland annat innebär att patientens och dess 
närståendes erfarenheter och kunnande ska tas tillvara på samt att föra deras talan efter 
behov och önskan. Ett av sjuksköterskans kompetensområden är att bemöta, undervisa 
och informera patienter och närstående. Bemötandet ska vara öppet och respektfullt och 
för att en delaktighet ska vara möjlig krävs stöd i dialogen. Sjuksköterskan ska ha 
förmåga att undervisa och informera patient och närstående och försäkra sig om att de 
förstår informationen (Socialstyrelsen 2005a).  
 
Oavsett demografiskt tillhörande ska patient och närstående visas respekt och omtanke 
samt göras delaktiga genom information (Socialstyrelsen 2005b). Hälso- och sjukvården 
måste ta hänsyn till barns behov av råd, stöd och information vad gäller barns föräldrar 
med allvarlig fysisk sjukdom (SFS 1982:763). Informationen måste vara lämplig med 
tanke på ålder och andra förutsättningar (SFS 2014:821). Sjuksköterskan bör anpassa 
informationen till barnen utifrån kunskapsnivå och behov för att kunna bidra till barnens 
delaktighet i förälderns sjukdom. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Sjuksköterskor möter ofta patienter som vårdas för cancer och har en stor betydelse i 
deras omvårdnad. Det är viktigt att sjuksköterskor bemöter patienterna och deras 
närstående på ett vårdande sätt. När det talas om närstående så är det oftast vuxna som 
hamnar i fokus. Det är viktigt att sjuksköterskan även inkluderar barn i denna situation 
och bemöter dem. Barn har rätt att veta vad som sker runt föräldern och behöver också 
informeras om sjukdomen för att hantera den komplexa situationen. För att veta hur 
barn ska bemötas är det av betydelse att veta hur barn upplever det att vara närstående 
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när föräldern har cancer. Cancer kan förknippas med död och på grund av det kan det 
vara svårare att förhålla sig och samtala kring ämnet. Att förhålla sig till barnet och 
cancerdiagnosen kan vara komplicerat för både föräldrar och sjuksköterskor och det 
krävs kunskap och förståelse för hur barnet upplever situationen.  
 
Genom att sammanställa kunskap om hur barn upplever det att vara närstående i dessa 
situationer kan det leda till att denna kunskap lyfts fram och appliceras på 
sjuksköterskans roll i vårdandet, vilket kan leda till att riktlinjer utformas om hur barn 
som närstående ska bemötas, hur deras behov kan tillgodoses och hur deras hälsa kan 
främjas. 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva barns upplevelser av när en förälder drabbats av cancer.  
 
METOD 

Design 
 
Studien är en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). En litteraturöversikt är en 
sammanställning av kunskapen inom ett specifikt område. Redan existerande forskning 
granskas och sammanställs samt kopplas till det valda syftet för att få en uppfattning om 
vad som studerats (Friberg 2012, s.133).  
 

Datainsamling 
 
Databaser som initialt användes vid litteratursökningen var Cinahl och PubMed. Cinahl 
användes som databas och i PubMed inkluderades inga artiklar på grund av annorlunda 
sökord och svårigheter att identifiera bra sökord och kombinationer. En första sökning 
gjordes för att överskåda antal artiklar kopplat till syftet. Första sökningen gjordes i 
Cinahl med sökorden cancer och parent och detta resulterade i 661 artiklar vilket inte 
var hanterbart. Experienc* lades till som sökord och gav 222 träffar. Båda sökningarna 
gav för många träffar och sökningen börjades om. Parental cancer och experienc* 
användes som sökord och gav 26 träffar, av dessa lästes abstract i tio av artiklarna och 
två stycken användes till resultatet. Nästa sökning innefattade orden parental cancer, 
parents och coping vilket gav 13 träffar varav nio stycken lästes och 3 valdes ut till 
resultatet. Parent with cancer och experience gav 31 träffar och av dessa lästes fyra och 
en användes till resultatet. Parent’s cancer och children gav 17 träffar varav abstract 
lästes i fem av dem och två användes till resultatet. I den sista sökningen användes 
sökorden parent, cancer och cop*(i titel) vilket resulterade i 17 träffar, fem stycken 
abstract lästes och en artikel valdes ut till resultatet.  I alla sökningar lästes alla artiklars 
titel för att ta reda på vilka artiklars abstract som skulle läsas och som passade med 
syftet. En översikt av artikelsökningen återfinns i bilaga 1. Sökningarna var avgränsade 
genom att artiklarna skulle vara peer-reviewed och vara från senast år 2000. 
Inklusionskriterier för de vårdvetenskapliga artiklarna var att barnen skulle vara 6-18 år 
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och ha en förälder med cancer. Alla cancerstadier och vårdformer inkluderades. 
Sammanlagt hittades nio artiklar som passade syftet och sedan granskades (Bilaga 1).  
 
Artiklarnas kvalitet granskades genom Fribergs (2012, ss. 127-129) granskningsmall. 
De nio artiklarna lästes översiktligt för att kontrollera att de stämde med syftet, alla var 
kvalitativa dock hade en av artiklarna både ett kvalitativt och kvantitativt resultat men i 
denna studie användes endast den kvalitativa delen då det kvalitativa bättre passade in 
för att beskriva barns upplevelser (Bilaga 2). Artiklarnas studier utfördes i olika länder, 
varav en i Australien, en i Danmark, två i England, en i Nederländerna, en i Nordirland, 
en i Norge och två i USA. I artiklarna var barnen mellan 6-18 år, föräldrarna hade haft 
sin cancerdiagnos i minst två månader eller mer, men ingen särskilt hänsyn togs till 
sjukdomsperiod.   
 

Dataanalys 
 
Enligt Friberg (2012 ss. 127-129) kan kvalitativa studier analyseras genom fem olika 
steg. Första steget innebär att studierna läses ett flertal gånger med fokus på resultatet 
för att identifiera innehållet. I steg två läggs vikt vid huvudfynden och det tredje steget 
sammanfattas resultatet för varje artikels studie. I fjärde steget så identifieras likheter 
och skillnader och de används för att skapa nya kategorier och subkategorier. Det femte 
och sista steget innebär att beskriva de kategorier som framkommit och skapa en text 
utifrån referenserna. I denna litteraturstudie lästes artiklarna ett flertal gånger för att få 
en djupare förståelse för studierna. Fokus på resultatet lades och en sammanfattning 
gjordes på varje artikel. Likheter och skillnader identifierades och lades till grund för 
möjliga kategorier till resultatet. Kategorier och subkategorier bestämdes utifrån de 
gemensamma utgångspunkterna i artiklarna. De meningsenheter med likartat innehåll  
samlades i en kategori och bildade en subkategori. När subkategorierna identifierats så 
delades artiklarnas delar in i olika färger för att urskilja vad som tillhörde vilken 
subkategori. De subkategorier som hade likartade meningsinnehåll samlades till en 
kategori. Tre kategorier och åtta subkategorier framkom utifrån studierna. Hela 
processen genomfördes tillsammans av båda författarna och alla beslut togs gemensamt.  
 

Etiska överväganden 
 
Etiska överväganden är viktiga att ha med i studier för att trovärdigheten ska ökas. Det 
är av stor vikt att inte exkludera studier som bidrar till att syftet besvaras. Det är också 
viktigt att det finns en ärlighet som genomsyrar val inom metoden för att vara medveten 
om egna ståndpunkter. Alla artiklar som granskats är peer reviewed. Inga artiklar 
sållades bort på grund av subjektiva åsikter till exempel land där artikelns studie 
gjordes. Axelsson (2012, s. 211) påpekar vikten av att samtliga artiklar med relevant 
innehåll ska inkluderas i studien.  
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RESULTAT 
 
Resultatet beskriver barns upplevelser av när en förälder drabbats av cancer och är 
indelat tre kategorier och åtta subkategorier (Tabell 1).  
 
Tabell 1: Resultatet utifrån kategorier och subkategorier. 
 
Kategorier Subkategorier 

Känslomässig påverkan 
Att känna oro och rädsla 

Att känna av förälderns beteende 

Ett behov av kunskap 
Att känna ett behov av information 

Att känna ett behov av stöd 

Förändringar i vardagen 

Att känna att rollerna förändras 

Att finna strategier för att hantera situationen 

Att känna en känsla av att utvecklas 

 

Känslomässig påverkan  
 
Barnen upplevde att när föräldrarna fick cancer uttryckte de en osäkerhet som gav 
känslor som oro och rädsla och barnen kunde känna av förälderns beteende vilket 
påverkade dem känslomässigt. 
 

Att känna oro och rädsla 
 
Oro var en känsla som barnen ofta uttryckte (Davey, Askew & Godette 2003, s. 251; 
Davey, Tubbs, Kissil & Niño 2011, s. 80; Finch & Gibson 2009, ss. 216-217; Helseth & 
Ulfsæt 2003, s. 358; Kennedy & Lloyd-Williams 2009a, s. 888; Thastum, Birkelund 
Johansen, Gubba, Berg Olesen & Romer 2008, s. 131). Barnen beskrev att de kände en 
oro och ovisshet över familjens framtid (Finch & Gibson 2009, s. 216) och de upplevde 
rädsla över om föräldern inte skulle överleva (Davey, Askew & Godette 2003, s. 251; 
Davey et al. 2011, s. 82; Giesbers, Verdonck-de Leeuw, Van Zuuren, Kleverlaan & Van 
Der Linden 2010, s.889; Kennedy & Lloyd-Williams 2009a, s. 888; Thastum et al. 
2008, s. 131). En daglig ängslan över huruvida föräldern skulle bli helt återställd fanns 
hos barnen (Davey, Askew & Godette 2003, s. 251) och de upplevde även osäkerhet på 
medicinska resultat (Giesbers et al. 2010, s. 889). Barnen uttryckte en oro över att själva 
drabbas av cancer i framtiden (Davey, Askew & Godette 2003, s. 251; Davey et al. 
2011, s. 82).   
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Barnen beskrev att de upplevde att få reda på förälderns cancerdiagnos som väldigt 
bekymmersam och oroande vilket gav känslor som ledsamhet och upprördhet (Kennedy 
& Lloyd-Williams 2009a, s. 888). När barnen fick höra om förälderns cancerdiagnos 
upplevde de en känsla av förlust och den osäkerhet som cancern förde med sig sågs som 
hotande. Osäkerheten ledde till rädsla, oro och sårbarhet och för att hantera 
förändringarna så upplevde barnen att de behövde fortsätta vara känslomässigt starka 
(Finch & Gibson 2009, ss. 216-217).  
 
Rädsla var en känsla som var vanlig hos barnen (Davey, Askew & Godette 2003, s. 251; 
Davey et al. 2011, s. 80; Finch & Gibson 2009, s. 217; Giesbers et al. 2010, s. 889;  
Kennedy & Lloyd-Williams 2009a, s. 888; Semple & McCaughan 2013, s. 224; 
Thastum et al. 2008, s. 131). De uttryckte rädsla och nervositet för att besöka föräldern 
på sjukhuset och hade begränsad kontakt med sjukvårdspersonal (Finch & Gibson 2009, 
s. 219). 
 

Att känna av förälderns beteende 
 
Föräldrarnas beteende påverkade barnen på olika sätt (Helseth & Ulfsæt 2003, ss. 358-
359; Kennedy & Lloyd-Williams 2009a, s. 888; Maynard, Patterson, McDonald & 
Stevens 2013, ss. 681-682; Semple & McCaughan, 2013, s. 224; Thastum et al. 2008, s. 
131). Föräldrarnas reaktion på diagnosen påverkade barnen genom att de använde hur 
föräldrarna uppförde sig som en indiciering för om de behövde oroa sig. Om föräldern 
agerade annorlunda mot tidigare kunde en känsla av instabilitet uppkomma, om ingen 
skillnad märktes ökade barnets känsla av stabilitet (Maynard et al. 2013, ss. 681-682). 
De yngre barnen uppfattade förälderns beteende genom förälderns fysiska symtom samt 
ansiktsuttryck och känslor (Semple & McCaughan 2013, s. 225; Thastum et al. 2008, s. 
131). Det var svårare för barnen att ta en paus och komma ifrån sjukdomen om 
föräldern mådde sämre. När ingen skillnad i vardagen uppmärksammades mådde barnen 
bra och vissa barn jämförde hur många praktiska uppgifter de hade med hur förälderns 
mådde (Helseth & Ulfsæt 2003, ss. 358-359). Det var svårt att se sin förälder lida och 
må dåligt. När föräldern mådde bättre och hade mindre biverkningar såg föräldern 
friskare ut och barnen upplevde att det fanns en koppling mellan att se frisk ut och att 
må bättre, och vid dessa tillfällen mådde också barnen bättre (Kennedy & Lloyd-
Williams 2009a, s. 888).  
 

Ett behov av kunskap 
 
Det var viktigt för barnen att få reda på förälderns cancerdiagnos och att de fick 
information och stöd vilket kunde leda till bättre kunskap och förståelse för situationen. 
 

Att känna ett behov av information 
 
Det var av stor vikt att få reda på förälderns cancerdiagnos (Davey, Askew & Godette 
2003, s. 252; Finch & Gibson 2009, s. 216; Maynard et al. 2013, s. 685; Semple & 
McCaughan 2013, s. 223; Thastum et al. 2008, s. 129). Barnen ville veta om förälderns 
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cancerdiagnos så snart som möjligt efter att föräldern själv fått reda på diagnosen. 
Redan innan de fick höra om diagnosen så kände de på sig att något inte stämde hemma 
(Semple & McCaughan 2013, s. 223). Utan denna information uttryckte barnen ilska 
och förvirring (Davey et al. 2011, s. 80) och barnen kände sig då uteslutna från 
förälderns sjukdom (Davey et al. 2011, s. 80; Semple & McCaughan 2013, ss. 223-224). 
Den första reaktionen som barnen uttryckte var chock (Davey, Askew & Godette, 2003, 
s. 251; Davey et al. 2011, s. 83; Finch & Gibson 2009, s. 216) och de upplevde att 
chocken speglades av förnekelse, känslor av ledsamhet samt tomhet (Davey, Askew & 
Godette 2003, s. 251). 
 
Barnen beskrev att de upplevde att det var viktigt att få kunskap och information om 
förälderns sjukdom (Davey, Askew & Godette, 2003, s. 252; Davey et al. 2011, s. 80; 
Finch & Gibson 2009, ss. 216-217; Maynard et al. 2013, s. 685; Semple & McCaughan 
2013, ss. 223-224; Thastum et al. 2008, s. 129). Genom att förstå vad som pågick runt 
föräldern så kunde de hjälpa till och underlätta förälderns situation (Thastum et al. 2008, 
s. 129). När barnen fick reda på förälderns diagnos så hade de begränsad kunskap och 
förståelse för vad cancer var (Finch & Gibson 2009, s. 216). För att få bättre förståelse 
sökte de efter information på egen hand genom att läsa böcker och hitta information på 
internet (Davey, Askew & Godette 2003, s. 252; Finch & Gibson 2009, s. 217). Yngre 
barn hade missuppfattningar om cancer som att det var smittsamt och att de skyllde på 
sig själva då de trodde de var ansvariga för förälderns cancer (Semple & McCaughan 
2013, s. 224). 
 
Äldre barn ville ha information och vara involverade i förälderns behandling (Davey, 
Askew & Godette 2003, s. 252). Barnen föredrog att veta och se vad som pågick med 
föräldrarna på sjukhuset (Maynard et al. 2013, s. 686; Thastum et al. 2008, ss. 129-130). 
Genom att få direkt information från sjukvårdspersonal hjälpte det barnen att vara bättre 
förberedda för behandlingsbiverkningar som kunde uppträda hos föräldern och att bättre 
förstå varför deras förälder agerade på ett visst sätt. Detta minskade oron genom att 
barnen inte uppfattade biverkningarna som att deras föräldrar blev sämre (Maynard et 
al. 2013, ss. 686-687).  
 
Barnens kunskap om cancer var begränsad och relaterade till döden (Finch & Gibson 
2009, s. 216; Semple & McCaughan 2013, s. 224). Det var viktigt för barnen att få 
information gällande förälderns tillstånd men i vilken utsträckning varierade. Genom att 
undvika medicinska termer samt att använda ett enkelt språk underlättade för barnen att 
förstå problem relaterade till sjukdomen. Det var av stor vikt att låta barnen bearbeta 
information om sjukdom och behandling och att få all information på en gång var 
överväldigande (Maynard et al. 2013, ss. 685-686). Barnen som upplevde öppen 
kommunikation och informationsdelning kände sig delaktiga i den nya 
familjesituationen (Finch & Gibson 2009, ss. 216-217; Maynard et al. 2013, s. 687; 
Semple & McCaughan 2013, s. 224) och det ledde till ökat förtroende mellan barn och 
föräldrar (Semple & McCaughan 2013, s. 224). Familjens attityd och bekvämlighet 
kring att samtala om sjukdomen var faktorer som påverkade kommunikationen inom 
familjen (Finch & Gibson 2009, ss. 218-219). 
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Att känna ett behov av stöd 
 
Barnen upplevde att stöd var en viktig aspekt i situationen (Davey, Askew & Godette, 
2003, ss. 254-255; Finch & Gibson 2009, s. 219; Helseth & Ulfsæt 2003, s. 359; 
Kennedy & Lloyd-Williams 2009a, s. 889; Maynard et al. 2013, s. 691). Föräldrar, 
syskon och släktingar var det huvudsakliga stödet för barnen (Davey, Askew & Godette 
2003, s. 254). Föräldrarna var oftast deras förstahandsval att dela känslor och 
erfarenheter med, även om de upplevde det svårt att ta upp ämnet (Helseth & Ulfsæt 
2003, s. 359). Det var av stor vikt att föräldrarna fanns tillgängliga för att prata med 
barnen och svara på frågor som de hade om cancerdiagnosen och behandlingen då detta 
hjälpte barnen att förbereda sig. Att ta sig tid att samtala med barnet om saker som inte 
var relaterat till cancer var också viktigt och tillgängligheten gjorde att barnen kände sig 
bättre stöttade (Maynard et al. 2013, s. 683). Barnen behövde någon att prata med men 
ville inte oroa föräldrarna med sina egna behov (Kennedy & Lloyd-Williams 2009a, s. 
889).  
 
Vänner kunde vara ett positivt stöd och att ventilera sina tankar hjälpte till att lindra 
känslor som oro och ledsamhet (Davey, Askew & Godette 2003, s. 254). För att ha en 
känsla av stabilitet var stöttande och pålitliga vänner betydelsefullt. Vänner som också 
haft en förälder med cancer kunde bättre förstå vad barnet gick igenom och de kunde 
erbjuda stöd och barnen kände sig då inte längre ensamma om upplevelsen (Maynard et 
al. 2013, s. 692). Barnen hade svårt att dela sina känslor med sina vänner som inte 
upplevt hur det var att ha en förälder med cancer (Davey et al. 2011, s. 82).  
 
Barnen upplevde begränsat med stöd och förståelse från omgivningen (Davey et al. 
2011, s. 82; Giesbers et al. 2010, s. 889) och när de talade om deras känslor och 
upplevelser hade de en känsla av att inte bli hörda (Giesbers et al. 2010, s. 889). De 
kände själviskhet och skuld när de talade om sina egna känslor och hade därför svårt att 
samtala med sina föräldrar om detta. Skulden lättade om föräldern bjöd in barnen att 
prata om deras känslor (Maynard et al. 2013, s. 683). De undvek att visa sina känslor för 
att skydda föräldrarna (Davey, Askew & Godette 2003, s. 252; Finch & Gibson 2009, s. 
218; Thastum et al. 2008, s. 133).  
 
Barnen upplevde att stöd från skolan var huvudsakligen positivt (Davey, Askew & 
Godette, 2003, ss. 254-255; Maynard et al. 2013, ss. 688-689). Det varierade dock hur 
mycket stöd barnen fick i skolan och de upplevde att lärarna fokuserade på föräldrarna 
och översåg hur barnen kände (Finch & Gibson 2009, s. 219).  
 

Förändringar i vardagen 
 
Barnen upplevde att rollerna och rutinerna förändrades efter förälderns cancerdiagnos 
och de utvecklade olika hanteringsstrategier för att kunna hantera situationen samt 
uppmärksammade styrkor och resurser hos sig själva som ledde till att de kände att 
vardagen inte var densamma som tidigare.  
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Att känna att rollerna förändras 
 
Rollerna i familjen förändrades på grund av förälderns cancer och barnen fick anpassa 
sig och fick mer ansvar (Davey, Askew & Godette 2003, s. 253; Davey et al. 2011, ss. 
82-83; Finch & Gibson 2009, s. 218; Helseth & Ulfsæt 2003, s. 358; Kennedy & Lloyd-
Williams 2009a, s. 890; Maynard et al. 2013, s. 691; Semple & McCaughan 2013, s. 
225; Thastum et al. 2008, s. 132). Alla barnen upplevde inte dramatiska förändringar 
utan vissa barn erfor enbart små förändringar i vardagen. De ville stötta och hjälpa sin 
sjuka förälder och det kunde visa sig genom praktiskt och känslomässigt ansvar 
(Kennedy & Lloyd-Williams 2009a, ss. 889-890). Barnen upplevde en rollförändring då 
de tog sig an mer ansvarsområden som städning och ta hand om syskon (Davey, Askew 
& Godette 2003, s. 253; Helseth & Ulfsæt 2003, s. 358). Rutinerna förändrades men 
barnen förstod att det var nödvändigt med omställning inom familjelivet (Semple & 
McCaughan 2013, s. 225).  Barnen behövde göra små förändringar i deras dagliga liv 
genom att anpassa sig till förälderns dagliga mående och på så sätt planerades barnens 
aktiviteter runt föräldern (Helseth & Ulfsæt 2003, s. 358).  
 
Barnen upplevde ökade praktiska ansvarsområden men de flesta uttryckte att genom att 
hjälpa till så kände de sig värdefulla för familjen. De äldre barnen gav ofta 
känslomässig hjälp som att trösta och att vara ett stöd för föräldrarna. De uttryckte 
frustration över att inte kunna göra något åt förälderns cancersjukdom. Barnen upplevde 
ambivalens i olika situationer som exempelvis att välja mellan att hjälpa till hemma och 
att vara med vänner (Thastum et al. 2008, s. 132). Genom att ha en positiv attityd och 
att vara stark så stöttade barnen sina föräldrar i det känslomässiga stadiet. Genom att ge 
känslomässigt stöd mådde vissa av barnen bättre själva och det var viktigt för barnen att 
föräldrarna hade tillräckligt med stöd och om inte, ökade deras vilja att hjälpa (Kennedy 
& Lloyd-Williams 2009a, s. 890). Ansvarsområden var positivt för barnen då de kände 
att de aktivt hjälpte till och genom att hjälpa varandra i familjen gjorde det att de kom 
närmare varandra. De upplevde det viktigt att spendera tid med sin sjuka förälder och 
valde att göra det även om det kunde vara svårt. När flera av barnen såg tillbaka på 
upplevelsen så kände de en stolthet över att de hade kunnat hantera situationen 
(Maynard et al. 2013, ss. 690-691). 
 

Att finna strategier för att hantera situationen 
 
Det fanns olika hanteringsstrategier för att bearbeta och kunna hantera förälderns cancer 
(Davey, Askew & Godette 2003, ss. 253-254; Davey et al. 2011, ss. 80-82; Helseth & 
Ulfsæt 2003, s. 359; Kennedy & Lloyd-Williams 2009a, s. 889; Maynard et al. 2013, s. 
687; Thastum et al. 2008, s. 132). Sätt att hantera förälderns cancer på kunde vara 
genom att spendera mer tid med föräldern, att samtala om det eller att inte göra det samt 
fortsätta med det vardagliga livet (Kennedy & Lloyd- Williams 2009a, s. 889). Att vara 
i skolan, fritidsaktiviteter samt rutiner gjorde det möjligt för barnen att få en känsla av 
normalitet. När situationen blev svår var det viktigt med distansering från allt som var 
relaterat till cancern och att komma ifrån hemmet ett tag gjorde att situationen var 
hanterbar. Genom att spendera tid ensam hjälpte det barnen att hantera sina känslor. Det 
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var även till hjälp om föräldrarna kände igen och respekterade när egentid behövdes 
(Maynard et al. 2013, ss. 682, 687, 690). Humor inom familjen kunde användas som ett 
sätt att lätta upp stämningen och hantera förälderns sjukdom (Davey, Askew & Godette 
2003, s. 253). Barnen sökte efter platser och aktiviteter där sjukdomen inte fanns och de 
ville inte bli störda i dessa frizoner. Genom att gå in och ut ur situationen både 
emotionellt och bokstavligt kunde de fly från sjukdomen samt ha en rolig tid och inte 
tänka på förälderns sjukdom (Helseth & Ulfsæt 2003, s. 359).  
 
För att hantera situationen använde sig barnen utav distraktion och positivt tänkande 
(Davey, Askew & Godette 2003, s. 254; Kennedy & Lloyd-Williams 2009a, s. 889; 
Maynard et al. 2013, ss. 688-689; Thastum et al. 2008, s. 133). Distraktion var den mest 
använda hanteringsstrategin. Genom sociala aktiviteter hjälpte det barnen att fysiskt 
distrahera sig och tänka på annat än förälderns cancer. Faktorer som kunde göra det 
svårt att hantera situationen var exempelvis begränsat med stöd, för lite information och 
mycket ansvar (Kennedy & Lloyd-Williams 2009a, s. 889). Barnen behövde både fysisk 
och psykisk distraktion. Den psykiska distraktionen innebar att kunna hantera cancern 
utan att behöva lämna hemmet genom att distansera sig från svåra tankar och känslor. 
Det var hjälpfullt för barnen att tänka positivt och detta gjorde att de lättare kunde stödja 
föräldern och bättre hantera sina egna känslor (Maynard et al. 2013, ss. 688-689). 
Barnen använde närheten till familjen som ett sätt att hantera förälderns cancer (Davey, 
Askew & Godette 2003, s. 254).  
 

Att känna en känsla av att utvecklas 
 
Barnens upplevelser utifrån sjukdomen var inte bara negativa utan de kände även en 
känsla av att ha utvecklats som person (Davey et al. 2011, s. 83; Finch & Gibson 2009, 
s. 218; Kennedy & Lloyd-Williams 2009a, s. 890). Positiva aspekter uppmärksammades 
så som att uppskatta sin familj, bry sig om andra och bli förberedd för det vuxna livet. 
En känsla av att komma närmre familjen och vara tacksam för det de har var den 
vanligaste positiva aspekten (Kennedy & Lloyd-Williams 2009a, s. 890). 
 
Genom upplevelsen har barnen uppmärksammat styrkor och resurser som de inte visste 
att de hade (Davey et al. 2011, s. 83). Även ökad förståelse för andra och att de ser på 
saker annorlunda som att det som var viktigt innan inte ansågs lika viktigt längre, var 
förändringar som barnen upplevde (Finch & Gibson 2009, s. 218). Barnen prioriterade 
annorlunda och ville umgås med den sjuka föräldern (Kennedy & Lloyd-Williams 
2009a, s. 890).  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
 
En litteraturstudie valdes att göras, men även en empirisk studie hade passat vårt syfte 
och berikat den begränsade forskningen inom området. Axelsson (2012, s. 203) skriver 
att en empirisk studie utgår från observationer av verkligheten. Vi anser att för att göra 
en bra empirisk studie hade mer tid behövts för att kunna genomföra den då vi hade ett 
komplext område att studera som krävde planering och finkänslighet. Trots ett 
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begränsat antal studier inom ramen för vårt syfte så blev resultatet innehållsrikt. Flera 
sökordskombinationer gjordes och det fanns svårigheter att hitta artiklar om barns 
upplevelser av när en förälder drabbats av cancer, de flesta av artiklarna handlade om 
när barnet hade cancer. Det hade varit intressant att undersöka yngre barns upplevelser 
inom området men med tanke på deras utveckling hade svårigheter funnits att identifiera 
dessa barns egna åsikter. Därför gjordes studien baserat på barns upplevelser som var 
mellan 6-18 år. I studierna gjorda av Davey, Askew och Godette (2003) och Thastum et 
al. (2008) delades barnen upp i äldre och yngre men överlag beskrevs ingen skillnad 
mellan ålder och deras upplevelser och därför har denna studie enbart tagit upp någon 
enstaka skillnad. Enbart databasen Cinahl användes för att söka efter vetenskapliga 
artiklar, det kan hända att fler artiklar hade hittats om sökningen också skett på PubMed 
men svårigheter att identifiera sökord och att avgränsa sökningarna försvårade att hitta 
artiklar. Artiklarna som initialt hittades var både kvalitativa och kvantitativa men efter 
granskningsprocessen återstod åtta kvalitativa och en som var både kvalitativ och 
kvantitativ men bara den kvalitativa delen togs med i denna studies resultat. Eliasson 
(1994, s. 157) menar att kvalitativa metoder ger en bred och djup studie och till skillnad 
från kvantitativa metoder ger kvalitativa metoder en ökad kunskap om sammanhang 
samt andra dimensioner. Friberg (2012, s. 126) anser att artiklarna som valts till en 
studie ska stämma med syftet och att det är bättre att ha färre artiklar inom ett begränsat 
område för att kunna möjliggöra en djupare analys än många bredare artiklar.  
 
Artikelsökningen avgränsades till artiklar från år 2000 och framåt. De äldsta artiklarna 
är från 2003 vilka kan anses som gamla men oavsett årtal är resultatet fortfarande 
trovärdigt eftersom upplevelserna inte ändras på grund av vilket år de gjordes. Axelsson 
(2012, s. 210) påpekar att vid ett begränsat forskningsområde så kan äldre artiklar 
inkluderas men har området omfattande forskning så bör studien fokusera på nya 
studier.  
 
Ungefär hälften av artiklarna innehöll perspektiv från både barn och föräldrar men dessa 
var tydligt åtskilda och i denna studie fokuserades endast på barnens perspektiv. Det 
kan tyckas anmärkningsvärt att föräldrarna hade haft cancer i varierande lång tid då 
studierna gjordes och i en studie var utsträckningen mellan två månader till 153 
månader. Efter så lång tid kan barnens upplevelser ha förändrats och anpassning till 
förälderns sjukdom kan ha skett i större grad. Dock var det enbart en av föräldrarna som 
hade haft sin cancerdiagnos så länge och därför ansågs resultatet tillförlitligt ändå.  
 
Vilken form av cancer föräldern hade togs i denna studie ingen hänsyn till då det ansågs 
att cancer är cancer oavsett var den befinner sig i kroppen och upplevelsen borde därför 
inte vara annorlunda och studiens resultat kan därför anpassas till alla barn som har en 
förälder med cancer. Totalt sett var det några fler flickor än pojkar som deltog i 
artiklarnas studier och även några skillnader mellan de båda könens upplevelser fanns 
men dock valdes det att inte ha något genusperspektiv. Dahlborg och Eriksson (2006, s. 
20) menar att vid forskning om genus handlar det om definition och organisation av 
människans liv samt vilka följder detta får i sammanhang beroende på etnicitets-, köns- 
och sexualitetsindelningar. Syftet med studien var inte att jämföra indelningar inom 
genusområdet. De länder som artiklarnas studier gjordes i var från flera länder runt om i 
världen och det fanns inte tillräckligt med artiklar gjorda för att studien skulle fokusera 
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på ett begränsat område. Genom detta har studien fått ett större helhetsperspektiv och 
kan appliceras till stora delar av världen.  
 
Validitet innebär att en giltighet finns så som att studiens resultat grundas i syftet och 
reliabilitet innebär tillförlitlighet och att metoden är grundligt beskriven så att andra kan 
upprepa studien (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 33). Denna studie har en hög validitet 
då syftet har legat till grund för resultatet och den har en reliabilitet då metoden med 
sökningen är väl beskriven så någon annan skulle kunna genomföra studien åter igen 
med samma resultat. När artikelgranskningen gjorts identifierades likheter och 
skillnader från de olika artiklarna och dessa användes för att identifiera kategorier och 
subkategorier. Det var dock svårt att se vilket av innehållet som tillhörde till vilken 
kategori då ämnena i artiklarna gick in i varandra. Friberg (2012, ss. 134-135) skriver 
att nackdelar med en litteraturöversikt är att författarna har makt att välja ut artiklar efter 
tycke så att urvalet blir selektivt samt att studien baseras på ett begränsat antal artiklar. 
Fördelar med att göra en litteraturöversikt är att ett begränsat område får en 
sammanställning och en överblick samt att underlag för en noggrann granskning inom 
området. 
 

Resultatdiskussion 
 

Vikten av information 
 
Resultatet visar att barnen föredrar att få information om förälderns cancerdiagnos för 
att känna sig inkluderad i familjesituationen och för att kunna förbereda sig inför 
framtiden och detta bekräftar även Kennedy och Lloyd-Williams (2009b, s. 151). De 
menar att behovet av information hos barnen varierar beroende på i vilken fas av 
sjukdomen föräldern är i. Initialt efter diagnos vill barnen ha information speciellt om 
sjukdom, behandlingar och undersökningar medan senare vill de ha information om hur 
de kan hjälpa och underlätta för deras föräldrar (Kennedy & Lloyd-Williams 2009b, s. 
151). Genom att föräldrarna har en öppen dialog med barnen kan föräldrarna fråga och 
anpassa informationen efter barnens tycke och behov. Det är viktigt att föräldrarna 
accepterar barnens behov av kunskap oavsett om det är stort eller litet. Om barnen inte 
vill ha någon information så ska de inte behöva bli påtvingade det och inte heller om det 
är tvärtom. Kennedy och Lloyd-Williams (2009b, ss. 151-152) menar att föräldrarna 
vanligtvis är barnens huvudsakliga informationskälla, dock finns en viss oro för att 
föräldrarna undanhåller eller förenklar informationen. Kommunikationen mellan barn 
och föräldrar är beroende på graden av öppenhet sinsemellan. Genom att barnen inte vill 
uppröra sina föräldrar är det den största anledningen till att de inte har en öppen 
kommunikation med varandra. Utan den öppna kommunikationen har barnen ett behov 
av utomstående stöd. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att 
sjukvårdspersonal måste beakta behovet av stöd, råd och information hos barn när en 
förälder är allvarligt sjuk. 
 
När föräldrarna inte berättar för barnen om sin cancerdiagnos så upplever 
sjuksköterskorna en osäkerhet i deras roll i att förespråka en mer öppen kommunikation 
mellan barn och vuxna direkt efter diagnostiseringen. De upplever ett bristande 
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självförtroende om att påbörja en diskussion, om vad barnen vet om sjukdomen och hur 
de hanterar detta med föräldrarna. Sjuksköterskorna upplever att de har begränsad 
kunskap om cancerns känslomässiga påverkan på föräldrar och barn och även om hur 
föräldrarna ska informera sina barn om cancer (Turner, Clavarino, Yates, Hargraves, 
Connors & Hausmann 2007, ss. 151-152). Det är av stor vikt att sjuksköterskan tar reda 
på vad föräldrarna vill att barnen ska ha för information så att inte sjuksköterskan delar 
kunskap som inte föräldrarna vill. Det kan vara svårt att hantera en situation för 
sjuksköterskan där föräldrarna inte vill eller har informerat barnen om cancerdiagnosen. 
Som sjuksköterska är det viktigt att acceptera föräldrarnas beslut men samtidigt behöver 
de vara införstådda i hur beslutet påverkar barnen nu och i framtiden. 
 
Sjuksköterskor är en viktig informationskälla för barnen men problemen som kan 
uppstå kan vara begränsad tillgänglighet att kommunicera med sjuksköterskan samt 
oförmåga från sjuksköterskans sida att ge åldersanpassad information (Kennedy & 
Lloyd-Williams 2009b, s. 152). Som sjuksköterska är det många arbetsuppgifter som 
ska hinnas med och ofta räcker inte alltid tiden till och detta gör att de närstående ofta 
förbises och fokus läggs på enbart patienten. Stressen och tidsbristen gör att det blir 
svårare för sjuksköterskan att identifiera om barnen som är närstående har ett 
informationsbehov. Även delaktighet hos barnen kan försummas då sjuksköterskan inte 
hinner se deras behov. Knutsson (2006, s. 73) menar att för att kunna bli delaktig är det 
en förutsättning att de närstående får information om den sjuka patienten och dess 
sjukdom.   
 
Sjuksköterskorna vet att barn reagerar olika beroende på ålder men är osäkra på hur 
barnens behov och förståelse kan variera. De vill ha mer information för att underlätta 
diskussioner med föräldrar om hur de ska kommunicera med sina barn och att uppfatta 
barnens känslomässiga besvär (Turner et al. 2007, s. 154). Det behövs mer information 
och utbildning kring barnens upplevelse av att vara närstående och deras behov i denna 
situation. Sjuksköterskan kan uppleva det svårt att hantera situationer som dessa och 
därför krävs det att tid och resurser läggs på detta för att sjuksköterskan ska känna att de 
har en möjlighet att uppnå kompetens i att kommunicera med och bemöta patient och 
närstående och arbeta utifrån en familjefokuserad omvårdnad. Benzein, Hagberg och 
Saveman (2009, s. 70) säger att grunden för familjefokuserad omvårdnad är att familjen 
ses som en helhet och att familjens individer ska ses som ett sammanhang.  
 
Det svåraste för föräldrarna är att ta beslut om när, hur och om de ska ge information till 
barnen om förälderns cancerdiagnos. Anledningar för att berätta är att kunna involvera 
barnen, förbereda de inför framtiden och att de inte vill undanhålla information från 
barnen. Anledningar att inte berätta för barnen är att de inte vill göra barnen upprörda, 
inte ta ifrån dem deras barndom, att det inte är rätt tid samt svårigheter att veta hur de 
ska berätta för barnen (Kennedy & Lloyd-Williams 2009b, s. 153). Genom att berätta 
för barnen om cancerdiagnosen och hålla de informerade så skapas en stor förutsättning 
för att främja delaktighet mellan barn och föräldrar. Det kan vara svårt och jobbigt att 
berätta för sitt barn om sin cancerdiagnos men i slutändan är det det bästa för båda 
parter då barnen ofta uppmärksammar att något är fel hemma och det kan bli svårare för 
barnen att acceptera den undanhållna informationen samt att föräldrarna inte behöver 
bära den börda som det innebär att ha en hemlighet. Enskär och Golsäter (2009, s. 140) 
påpekar att barnen känner ett ökat inflytande i familjen då de får vara delaktiga i 
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situationen. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 181,187) menar att det är viktigt att 
delaktighet optimeras och på så vis främja välbefinnande och hälsa samt för att 
minimera lidande.  
 

Vikten av att kunna se familjens rollförändringar i vardagen 
 
Resultatet visar att rutinerna och familjelivet förändras när en förälder drabbas av cancer 
och det säger även Helseth och Ulfsæt (2005, s. 41). Den sjuka förälderns roll i familjen 
förändras och de är noterbart frånvarande i familjerutinerna. Även om de sker 
förändringar i familjens liv så försöker de ändå att upprätthålla rutiner och försöker ha 
en normal vardag (Buchbinder, Longhofer & McCue 2009, s. 218). I och med att den 
sjuka föräldern har cancer och därmed inte orkar fortsätta leva i samma tempo som 
innan så krävs det att någon annan tar över det ansvar som föräldern hade. Det är 
naturligt att den friska föräldern får ta över fler ansvarsområden, men även barnen kan 
påverkas och deras roller i familjen förändras också. Buchbinder, Longhofer och 
McCue (2009, s. 217) menar att vardagen förändrades för barnen och de var tvungna att 
anpassa sina aktiviteter efter förälderns sjukdom, som exempelvis att det inte var 
möjligt att ha födelsedagskalas. Kanske påverkas inte de yngre barnens vardag lika 
mycket som de äldre barnens vardag. Detta kan bero på att äldre barn förväntas ta ett 
större ansvar då de nästan är vuxna och de har även en förmåga att klara av uppgifter 
som yngre barn inte klarar av.  
 
Föräldrarna försöker upprätthålla normalitet i vardagen genom att fokusera på viktiga 
stunder i familjen så som exempelvis gemensamma middagar. För att göra barnen 
delaktiga i förälderns sjukdom så bildas nya rutiner för att tid ska finnas för att dela 
information med varandra och för att barnens frågor ska besvaras. Den första tiden efter 
diagnosen är svårast för hela familjen då de behöver tid för att anpassa sig till nya 
rutiner och aktiviteter (Buchbinder, Longhofer & McCue 2009, s. 217). Genom en 
öppenhet om sjukdom och information i familjen bildas det en delaktighet och barnen 
kan känna sig tryggare då de har vetskap om förälderns situation. Det är viktigt att 
rutiner bildas där barnen får chans att ta upp känslor och tankar för att undvika att de 
blir oroliga och för att undvika onödigt lidande. Dahlberg och Segesten (2010, s. 84) 
menar att närhet till andra kan ge en känsla av trygghet.  
 
För att upprätthålla rutiner i familjen är stöd och hjälp från familj och vänner en viktig 
del och det handlar inte enbart om medicinsk hjälp utan allt som rör familjens vardag, 
speciellt de aktiviteter som involverar barnen. Genom att barnen är delaktiga i 
förälderns cancerdiagnos och genom att ha möjlighet att delta i medicinska 
behandlingsrutiner så kan det normalisera deras upplevelse av cancer samt att barnens 
oro och rädsla för cancer minskar (Buchbinder, Longhofer & McCue 2009, ss. 219, 
221-222). Om familjen har två föräldrar är det naturligt att den friska föräldern tar ett 
större ansvar men om den sjuka föräldern lever ensam med barnen behövs det extra 
hjälp och stöd för att klara av vardagen. Det är då familj och närstående spelar en extra 
stor roll för att normaliteten i familjen ska upprätthållas. Det är inte alltid självklart att 
det finns närstående som kan ge stöd till den sjuka föräldern och det är då viktigt att 
sjuksköterskan identifierar situationer som dessa och informerar om vilken hjälp som 
finns att tillgå utifrån behoven.  
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Vikten av att kunna hjälpa till utveckling 
 
Resultatet visar att barnen upplever en känsla av att utvecklas. De känner att de kommer 
närmre sin familj och att de får en ökad förståelse för andra vilket också Kissil, Niño, 
Jacobs, Davey och Tubbs (2010, s. 283) styrker. Händelsen av att en förälder har cancer 
påverkar både barnen och deras liv. Deras syn på livet förändras och de blir mer 
medvetna och lägger märke till fler detaljer. Barnen uppskattar livet mer än förut 
samtidigt som de är mer medvetna om livets utmaningar (Kissil et al. 2010, s. 283). När 
en förälder drabbas av en allvarlig sjukdom så kan detta ge ett nytt perspektiv på livet, 
det kan både ge känslor som att livet är fyllt av möjligheter men kan också ge känslor 
som att livet är fyllt av svårigheter. Att uppskatta sitt liv och vad som finns omkring en 
samt att se människor som har det svårt kan få ens problem att inte verka så stora när 
perspektiv på livet ges. Dahlberg och Segesten (2010, s. 181) menar att personer som 
har ett lidande och söker efter mening ska ha ett fokus på hälsa för att kunna känna ett 
välbefinnande.   
 
Barnen upplever att relationen till familj och släkt blir starkare som en följd av 
förälderns cancersjukdom. Erfarenheten har fört med sig att de uppfattar sig som mer 
mogna vilket påverkar deras beslutsfattande och ökar engagemanget att hjälpa sina 
föräldrar (Kissil et al. 2010, s. 283). Vid ett livsomvälvande besked kan det för stunden 
kännas svårt och sorgligt men nästan allt ont för något gott med sig. Det kan krävas tid 
att bearbeta situationen för att kunna identifiera positiva livsföreteelser och att det alltid 
finns något att lära utifrån alla situationer.  
 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är att kunna bemöta dagens behov utan att riskera nästa generations 
behov. Den hållbara utvecklingen har tre dimensioner; en ekonomisk, en ekologisk och 
en social (Naturskyddsföreningen 2014). Genom att veta hur barn upplever situationen 
när en förälder drabbas av cancer så påverkar det den sociala hållbarheten. Hälsa och 
livskvalitet kan främjas genom att barnen får vara delaktiga i förälderns 
sjukdomsprocess och delaktigheten minskar barnens ohälsa senare i livet. Om inte 
barnens behov möts kan det påverka den hållbara utvecklingen genom att ohälsa 
kommer att öka i samhället. Även kostnader ökar och mer resurser kommer att behövas 
inom sjukvården för att möta behoven och främja hälsa.  
 
 

Vidare forskning 
 
Relativt lite studier har gjorts baserat på barns upplevelser när en förälder har cancer 
och fler studier bör göras inom detta område men även studier som fokuserar på hur 
sjuksköterskan ska kunna bemöta barnen på bästa sätt. Sjuksköterskans perspektiv på 
hur det är att vårda en förälder som har barn som närstående bör också vidareutvecklas. 
Det finns mycket studier gjorda på när barn har cancer ur både föräldrarnas och barnens 
perspektiv dock är området runt när föräldern har cancer relativt outforskat och kräver 
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vidare forskning för att kunna utveckla vården och bemötandet. Både kvantitativa och 
kvalitativa studier bör göras dock borde fokus ligga på kvalitativa studier då dessa ger 
en mer fullständig bild av upplevelsen.  
 

Kliniska implikationer 
 
Det sjuksköterskan och vårdpersonal bör tänka på när de vårdar allvarligt sjuka föräldrar 
som har barn som närstående är att:  

 Sjuksköterskan ska prioritera och finna tid att ge barnen information och stöd 
 Det är viktigt för barnen att få information om förälderns cancerdiagnos för att 

bli delaktiga  
 Behovet av information hos barnet varierar beroende på vilken fas av sjukdomen 

föräldern är i 
 Riktlinjer bör utformas för att underlätta sjuksköterskans arbete  
 Mer kunskap och utbildning om bemötande när barn är närstående bör ges till 

sjuksköterskor  
 Delaktighet för barnen på sjukhuset är viktigt för att normalisera deras 

upplevelse av cancer och för att minska barnens oro och rädsla 
 
 
SLUTSATSER 
Resultatet visar att en vanlig känsla för barnen att känna när föräldern har cancer är oro 
och rädsla samt att barnen ofta känner av och påverkas av förälderns beteende och 
mående. Det är viktigt för barnen att få reda på förälderns cancerdiagnos och att få 
information och kunskap om cancern efter barnens individuella behov. På grund av 
förälderns cancer förändras rollerna i familjen och därmed får barnen anpassa sig och ta 
mer ansvar. Barnen hanterar förälderns cancerdiagnos på olika sätt och distraktion är 
den mest använda hanteringsstrategin. De har ett behov av stöd vilket är viktigt i 
situationen. Barnen upplever dock ett begränsat stöd samt förståelse från omgivningen. 
Barnen känner en känsla av att ha utvecklats utifrån att föräldern drabbats av cancer. 
Genom att barnen får information och stöd görs de delaktiga i och runt förälderns 
sjukdom. Det kan leda till att barnens behov blir tillfredställda och att de känner sig 
tryggare i situationen vilket kan främja barnets hälsa och välbefinnande och ge mening 
till det vardagsliv som råder.  
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Tabell: Artikelsökning 
 
 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal valda 
artiklar 

Cinahl 
Parent AND 
Cancer AND 
Cop*(i titel) 

17 17 5 1 

Cinahl 

Parental 
cancer AND 
Parents AND 

Coping 

13 13 9 3 

Cinahl 
Parent with 
cancer AND 
Experience 

31 31 4 1 

Cinahl 
Parent's 

cancer AND 
Children 

17 17 5 2 

Cinahl 
Parental 

cancer AND 
Experienc* 

26 26 10 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 2 

Tabell: Översikt av analyserad litteratur 
 

Författare, titel, 
årtal och tidskrift Syfte Metod och urval Resultat 

Författare: Davey, 
M.P., Askew, J. & 
Godette, K. 
Titel: Parent and 
adolescent 
responses to non-
terminal parental 
cancer: A 
retrospective 
multiple-case pilot 
study. 
Årtal: 2003 
Tidskrift: Families 
Systems & Health. 

Att få en förståelse 
hur ungdomar 
påverkas av när en 
förälder har drabbats 
av en icke dödlig 
cancersjukdom och få 
insyn hur familjen 
anpassar sig och 
hanterar situationen. 

Fenomenologisk 
ansats. 
Multiple-case 
pilotstudie.  
Inklusionskriterier: 
Förälder med 
diagnostiserad cancer 
i stadie 0-2 inom de 
senaste fyra åren, 
minst ett barn mellan 
11-18 år som bor 
hemma och vet om 
diagnosen.  
Sex familjer, tio 
ungdomar.  
Två semi-
strukturerade och 
öppna intervjuer. 
Spelades in och 
transkriberades. 
Teman identifierades. 

Fem huvudteman 
identifierades med 
subteman.  

• Oro och rädsla 
• Skydd 
• Anpassning 
• Hantering 
• Stöd  

 

Författare: Davey, 
M.P., Tubbs, C.Y., 
Kissil, K. & Niño, 
A.  
Titel: 'We are 
survivors too': 
African-American 
youths' experiences 
of coping with 
parental breast 
cancer. 
Årtal: 2011 
Tidskrift: Psycho-
Onkology. 

Undersöka hur 
afrikan-amerikanska 
ungdomar hanterar 
diagnos och 
behandling när en 
förälder har 
bröstcancer och att 
identifiera kulturella 
sätt att rekrytera och 
upprätthålla 
deltagande av denna 
sårbara grupp. 

Semi-strukturerade 
diskussioner. 
Inklusionskriterier: 
Förälder 
diagnostiserad med 
bröstcancer stadie 1-3 
senaste två åren och 
minst ett barn mellan 
11-18 år som bor 
hemma och vet om 
diagnos. 
Exklusionskriterier: 
Bröstcancerpatient 
med stadie 0 eller 4 
och förälder eller barn 
med allvarlig psykisk 
ohälsa. 
Nio föräldrar, tolv 
ungdomar. Spelades in 
och transkriberades. 
Teman identifierades. 

Fyra dominanta 
huvudteman. 

• Hantera cancer  
• Det påverkar oss 

också 
• Förändringar i 

familjen  
• Växa genom 

smärta 



 

Författare: Finch, 
A. & Gibson, F. 
Titel: How do 
young people find 
out about their 
parents cancer 
diagnosis: A 
phenomenological 
study. 
Årtal: 2009 
Tidskrift: European 
Journal of Oncology 
Nursing. 

Hur ungdomar 
upplever att få reda 
på förälderns 
diagnos, hur de 
uppfattar upplevelsen 
och ger en mening 
samt hur de påverkar 
det dagliga livet och 
relationer. 

Fenomenologisk 
ansats. 
Inklusionskriterier: 
Föräldrarna behövde 
vara 4-12 månader 
efter diagnos.  
Sju ungdomar 14-18 
år.  
Semi-strukturerade 
intervjuer. Inspelades 
och transkriberades. 
Teman identifierades. 

Sex huvudteman 
identifierades. 

• Att få höra om 
förälderns 
diagnos 

• Sårbarhet hos 
sig själv och 
andra 

• Kommunikation 
inom familjen 

• Känna sig 
stöttad i 
upplevelsen 

• Upplevelse och 
stöttning från 
skolan 

• Upplevelse och 
stöttning från 
sjukhus 

Författare: 
Giesbers, J., 
Verdonck-de Leeuw, 
I.M., Van Zuuren, 
F.J., Kleverlaan, N. 
& Van der Linden, 
M.H.  
Titel: Coping with 
parental cancer: 
Web-based peer 
support in children 
Årtal: 2010 
Tidskrift: Psycho-
Oncology. 

Undersöka 
användandet av och 
innehållet av 
webbaserat stöd för 
barn med föräldrar 
med cancer. 

Diskussionsforumet 
Kankerspoken.nl 
användes. Inlägg från 
barn 12 år och uppåt 
analyserades 
kvalitativt och 
kvantitativt. Teman 
identifierades. 
129 barn. 
 

Tre huvudteman 
identifierades.  

• Uttryck av 
känslor 

• Problem att 
möta förälderns 
cancer 

• Ge råd 

Författare: 
Helseth, S. & 
Ulfsæt, N. 
Titel: Having a 
parent with cancer: 
Coping and quality 
of life of children 
during serious 
illness in the family. 
Årtal: 2003 
Tidskrift: Cancer 
Nursing. 

Utforska 
livskvaliteten och 
unga barns hantering 
under en period av 
cancersjukdom i 
familjen. 

Fenomenologisk-
hermeneutisk ansats.  
Två stycken separata 
intervjuer. Spelades in 
och transkriberades. 
Inklusionskriterier: 
Förälder med inte 
dödlig men allvarlig 
cancerdiagnos och ha 
minst ett barn mellan 
7-12 år.  
10 familjer, 11 barn. 
Intervjuerna lästes, 
blev kodade och 
kategoriserades. 

Fyra huvudteman 
identifierades.  

• Sjukdomen 
bestämmer i 
familjen 

• Reaktionen över 
och under ytan 

• Många insatser 
för att hantera 
situationen 

• Mår bra 
mestadels 



 

Författare: 
Kennedy, V.L. & 
Lloyd-Williams, M. 
Titel: How children 
cope when a parent 
has advanced 
cancer. 
Årtal: 2009 
Tidskrift: Psycho-
Oncology. 

Undersöka hur barn 
påverkas av när en 
förälder drabbas av 
avancerad cancer och 
hur de hanterar det. 

 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 11 barn och 
10 sjuka och 7 friska 
föräldrar deltog. 
Barnen 8-18 år. 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades. 
Data analyserades 
genom Grounded 
Theory. Teman 
identifierades. 

Fyra huvudteman 
identifierades: 

• Reaktion på 
diagnosen 

• Hantering  
• Livsförändringa

r 
• Positiva 

aspekter av 
situationen 

Författare: 
Maynard, A., 
Patterson, P., 
McDonald, F.E.J. & 
Stevens, G. 
Titel: What is 
helpful to 
adolescents who 
have a parent 
diagnosed with 
cancer. 
Årtal: 2013 
Tidskrift: Journal 
of Psychosocial 
Oncology. 

Få fram användbar 
information som kan 
användas för att 
utbilda föräldrar om 
deras barns 
upplevelse och vad 
som kan göra 
upplevelsen lättare. 

 
Fenomenologisk 
ansats. 
Inklusionskriterier: Ha 
en förälder som haft 
icke dödlig cancer, 
bott hemma under 
diagnostisering och 
behandling samt varit 
medlem i CanTeen 
minst sex månader. 
Semi-strukturerade 
telefonintervjuer. 
Inspelades och 
transkriberades. 
Teman identifierades. 
 

Fem huvudteman 
identifierades med 
subteman. 

• Föräldrars 
beteende 

• Föräldrars 
instrumentella 
beteende 

• Hanteringstrateg
ier 

• Stärker familjen 
• Socialt stöd 

Författare: Semple, 
C.J. & McCaughan, 
E. 
Titel: Family life 
when a parent is 
diagnosed with 
cancer: Impact of a 
psychosocial 
intervention for 
young children.  
Årtal: 2013 
Tidskrift: European 
Journal of Canncer 
Care. 

Undersöka familjers 
upplevelse när en 
förälder har cancer 
och påverkan av ett 
psykosocialt 
ingripande för att 
stödja unga barn som 
har en förälder med 
cancer. 

 
Beskrivande kvalitativ 
studie. 
Inklusionskriterier: 
Förälder 
diagnostiserad med 
cancer minst tre 
månader, 
känslomässigt kapabel 
att delta och 
genomfört CLIMB 
programmet. 
7 barn 6-11 och 6 
föräldrar. 
Enskilda intervjuer. 
Spelades in och 
transkriberades. 
Teman identifierades. 
 

Tre huvudteman 
identifierades. 

• Prata med barn 
om cancer 

• Cancerns 
påverkan inom 
familjen 

• CLIMBs 
inverkan på 
unga barn 



 

Författare: 
Thastum, M., 
Birkelund Johansen, 
M., Gubba, L., Berg 
Olesen, L. & 
Romer, G. 
Titel: Coping, 
social relations, and 
communication: A 
qualitative 
exploratory estudy 
of children of 
parents with cancer.  
Årtal: 2008 
Tidskrift: Clinical 
Child Psychology 
and Psychiatry. 

Att få information 
och förståelse om sätt 
att informera barnet 
om förälderns 
sjukdom, hur barnet 
uppfattar förälderns 
känslomässiga 
tillstånd, hur barnet 
hanterar förälderns 
sjukdom, hur den 
hanteringen relaterar 
till förälderns 
hantering och oro för 
barnet samt hur 
barnet upplever och 
använder det sociala 
stödet som finns 
tillgängligt. 

Fenomenologisk 
ansats.  
12 familjer, 21 barn 8-
15 år.  
Kvalitativa semi-
strukturerade separata 
intervjuer. Spelades in 
och transkriberades.  
Koder och teman 
diskuterades och 
identifierades. 

Två huvudkategorier 
och tre subteman 
identifierades 

• Nivåer av 
information 
o Barnens 

uppfattning 
av förälderns 
känslomässi
ga tillstånd 

o Barnens 
kunskap av 
sjukdomen 

o Barnens 
användning 
av 
hanteringsstr
ategier 

• Råd till andra 
barn 
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