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Abstrakt 

Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna globalt sett. En halv miljon 

svenskar har någon gång fått en cancerdiagnos. Varje dag förlorar cirka tre barn 

under 18 år en förälder i cancer i Sverige. För att hjälpa dessa utsatta barn behöver 

samhället öka kunskapen i ämnet för att kunna skapa bättre förutsättningar inför 

framtiden. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa barns och tonåringars upplevelser 

av att leva med en förälder som drabbats av avancerad cancersjukdom. 

Metod: En litteraturstudie med kvalitativa artiklar valdes. Artiklarna söktes upp i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Åtta vetenskapliga studier har valts ut 

som överensstämmer med syftet. Resultatet i studierna har sammanställts med hjälp 

av Fribergs 5-stegsmodell.  

Resultat: Analysen resulterade i 5 kategorier och 13 underkategorier. Kategorierna 

är: känslomässiga reaktioner, barns sätt att hantera situationen, det viktiga stödet, 

förändrat familje- och socialt liv och att växa med erfarenheten.  

Konklusion: En öppen kommunikation och att bli involverade i förälderns sjukdom 

är viktigt för barnen. Sjuksköterskan bör arbeta efter ett familjecentrerat 

förhållningssätt för att lättare kunna hjälpa barnen. 

Nyckelord: barn, tonåringar, föräldrar, avancerad cancer, upplevelse, 

familjecentrerad omvårdnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The experiences of children and adolescents living with a parent 

diagnosed with advanced cancer 

 

- A litterature study 

 

Abstract 

Background: Cancer is, globally, one of the most common diseases. Half a million 

Swedes recive a cancer diagnosis during their lifetime. In one day, approximately 3 

Swedish children experience the loss of their parent due to cancer. To help these 

vulnerable children the community needs to increase knowledge of the subject in 

order to create better conditions for the childrens future.  

Aim: The aim of this litterature study was to illuinate the experiences of children and 

adolescents living with a parent diagnosed with advanced cancer. 

Metodhs: A literature study with qualitative articles was selected. The articles were 

found in Cinahl, PubMed and PsycINfO. Eight scientific articles conformed to the 

aim. The result in the studies were analyzed with help of a 5-stepmodel as described 

by Friberg. 

Results: The analysis resulted in 5 categories and 13 subcategories. The categories 

are: emotional reactions, how children cope with the situation, the main support, 

changes in family- and social life and growing with the experience.  

Conclusion: An open communication and to be involved in the parent´s desease is 

important for the children. The nurse should work in a family-centred approach to 

provide good care for the children. 

Keyword: children, adolescents, parents, advanced cancer, experience, 

familycentred care. 
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BAKGRUND 
 

Cancer är ett samlingsnamn för en grupp av över 200 sjukdomar. Cancerceller växer 

och delar sig okontrollerat, vilka till slut bildar en tumör. När cancern har 

metastaserat sig och spridit sig från primärtumören i ett organ till andra organ i 

kroppen handlar det inte längre om att bekämpa cancern. I detta skede ändras 

behandling från att vara kurativ till att övergå i palliativ form då cancern är obotlig 

och avancerad. Därmed försöker man lindra smärta och symtom, förlänga livet och 

skapa så bra livskvalitet som möjligt för människan som lider av avancerad cancer 

(Bruun Lorentsen & Grov, 2011, s.425). Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna 

globalt sett med ca 14 miljoner nya fall under 2012. Under samma år dog 8,2 miljoner 

människor av cancerrelaterade sjukdomar (WHO, 2015). En halv miljon svenskar har 

någon gång fått en cancersjukdom. En av tre kommer att drabbas någon gång i livet. 

De tre vanligaste cancerformerna i Sverige är prostatacancer, bröstcancer och 

hudcancer. Varje dag förlorar cirka åtta barn under 18 år en förälder i Sverige. Det är 

drygt 3000 barn om året, eller drygt tre procent av alla barn under uppväxten. 

Uppskattningsvis 40 procent av dödsfallen beror på cancer (Socialstyrelsen, 2013) 

vilket innebär att cirka tre barn i Sverige förlorar en förälder per dag på grund av 

cancer. 

 

När barnets liv förändras 
 

Barn är på många sätt beroende av föräldrarnas omsorg. För ett barn kan det vara 

svårt att förstå varför mamma eller pappa är ledsen eller varför ingenting är som 

förut och det kan medföra allvarliga konsekvenser för barnets hälsa. Äldre barn har 

en högre risk att utveckla ångest, depressioner, sorgereaktioner och funderingar på 

vad livet innebär. Hos yngre barn ser man ofta frustration, aptit- och sömnproblem. 

(Socialstyrelsen, 2013).  En lag som ska hjälpa och stödja barn är hälso- och 

sjukvårdslagen, [HSL] (SFS 1982:763). Enligt § 2g, 1982:763, i HSL, beaktas särskilt 

barns behov av information, råd och stöd när förälder eller annan vuxen som barnet 

varaktigt bor tillsammans med lider av allvarlig fysisk sjukdom och om denne oväntat 

avlider. Lagen gäller även i vissa delar av skolverksamheten som exempelvis vid 

elevhälsan. Socialtjänstlagen, [SoL] (SFS 2001:453), har ett allmänt ansvar för barns 

förhållanden. Enligt 5 kap. 1 § i SoL ska socialnämnden verka för att barn och 
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ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden och i nära samarbete med 

hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social 

utveckling hos barn och ungdomar. 

 

Många barn har idag ett bra stöd i sin familj trots att en allvarlig sjukdom som cancer 

finns med i bilden. Ofta finns anhöriga som mor- eller farföräldrar eller någon annan 

nära anhörig i ens omgivning som kan ge stöd och hjälp när föräldrarna inte orkar 

med. Det är dock viktigt att komma ihåg att barnen som drabbas av att en förälder 

blir sjuk inte alltid har det stöd de behöver i sin omgivning och här är det viktigt att 

samhället tar sitt ansvar och agerar utifrån lagstiftningen (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Kommunikation - vad barnet uppfattar och förstår   
 

Många gånger brister det i kommunikationen mellan barnen och de sjuka 

föräldrarna. Det kan vara svårt som förälder att veta hur mycket man ska berätta om 

sjukdomen för att inte skada barnet och hur mycket av informationen som barnet 

förstår (Socialstyrelsen, 2013).  I en studie av Bugge, Helseth och Darbyshire (2008) 

beskrev barn mellan 6-8 år att de inte förstod vad sjukdomen innebar och heller inte 

vad den ledde till. De uttryckte också att de hade svårt att hantera sina känslor. 

Barnen mellan 9-11 år förstod innebörden av förälderns sjukdom och vad den ledde 

till men undvek att konfrontera sina egna starka känslor. Tonåringarna beskrev en 

konflikt mellan sin självständighet och viljan att finnas där för föräldern. En studie av 

Thastum, Johansen, Gubba, Olesen och Romer (2008) visar att barnen ville ha 

mycket information och kunskap om förälderns sjukdom. Detta för att de ska kunna 

förstå vad som händer med föräldern och på så vis kunna hjälpa till och känna sig 

mer avslappnade kring förälderns sjukdom. I en studie av Semple och McCaughan 

(2013)  belystes vikten av barnens vilja att ha en öppen kommunikation med deras 

föräldrar. I studien av Bugge et.al (2008) framkom att ångestreaktionerna hos 

tonåringar blev lägre när familjen hade en öppen kommunikation om förälderns 

sjukdom. Barnen i studien av Thastum et.al (2008) upplevde att de kände sig mer 

involverade i den nya familjesituationen när ett förtroende mellan dem och deras 

föräldrar skapades. För barnen i studien var det viktigt att få veta vad deras föräldrar 

genomgår såsom behandlingar och sjukhusbesök för att de ska känna sig delaktiga i 

familjen, även om det skapar ångest och oro för barnet för stunden. I en studie av 
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Davidson (2009) framkom det att sjuksköterskan bör ha en direkt kommunikation 

med patientens anhöriga och inte underskatta behovet av delaktighet och 

information till dem. Enligt socialstyrelsen (2013) är risken om inte adekvat 

information lämnas till barnen är att de känner en enorm oro för den sjuke föräldern 

och tar på sig ett för stort ansvar och klandrar sig själv för förälderns sjukdom. 

 
Barns erfarenheter när en förälder drabbas av avancerad cancersjukdom. 
 

I en studie av Finch och Gibson (2009) framkom det att barnen, vid första beskedet 

om förälderns cancer, uppfattade det som en allvarlig och hotfull händelse i deras liv. 

De mindes dagen väl och deras första tanke var en oro över att föräldern skulle dö. 

Barnen saknade information om vad cancer innebar förutom att det var dödligt. 

Många barn beskrev att cancern efterhand blev normaliserad i familjen och en del av 

deras liv. I studien av Tillquist, Bäckrud och Rosengren (2016) beskrev tonåringarna 

deras sorg som uttryckte sig i smärta, hopplöshet, saknad och skuldkänslor. De 

beskrev också hur förälderns sjukdom påverkade deras dagliga liv i form av svaghet 

och fatigue.  

 

När en vuxen på grund av sjukdom inte orkar ta ansvar för de grundläggande 

sysslorna i vardagen är det vanligt att de äldre barnen i en familj känner sig tvingade 

till ansvar. Det kan vara bra för barn att känna att de kan bidra för att underlätta i 

vardagen för sin sjuke förälder men det är också viktigt att det inte inkräktar på 

barnets hälsa, skolgång och kompisrelationer. I dessa situationer är det viktigt att 

familjerna får stöd och hjälp (Socialstyrelsen, 2013). När en förälder får cancer 

förändras rollerna inom familjen. Barnen blir tvungna att anpassa sina liv efter den 

sjuke föräldern. De tar mer ansvar i hemmet och är medvetna om vilka dagar 

föräldern är extra trött och bjuder inte hem kompisar dessa dagar. Barnen beskriver 

att de behöver ändra sitt beteende och försöka vara starka trots att de är sårbara 

(Helseth & Ulfsaet, 2003; Finch & Gibson, 2009). Vid avancerad cancer behöver 

familjen även hantera de svårigheter och utmaningar som den obotliga sjukdomen 

innebär, vilket medför ytterligare psykiska svårigheter hos dessa barn och familjer 

(Siegel, Karus & Raveis, 1996). I studien av Seccareccia och Warnick (2008) beskrev 

ett barn känslor, tankar och frågor som uppkom när hen fick vetskap om att föräldern 
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hade avancerad cancer. Rädslan att drabbas själv och att vara orsaken till förälderns 

cancer var frågor som barnet sökte svar på. 

 

Problemformulering 
 

Många barn och tonåringar lever idag med föräldrar som har diagnosen avancerad 

cancer. Detta får många konsekvenser i deras liv både psykiskt, fysiskt och socialt. 

Studierna ovan visar att barnen inte alltid får det stöd och den hjälp de behöver vilket 

är en stor utmaning för samhället. Forskningen inom ämnet är begränsad och 

kunskapen kring hur barnen påverkas behöver lyftas och studeras mer. Barnen och 

tonåringarna behöver ett objektivt stöd direkt efter att någon av föräldrarna drabbats 

av cancersjukdom. Sjuksköterskor har ett ansvar att hjälpa till med information och 

eventuell förmedla var och hur barnen och tonåringarna kan få den hjälp och det stöd 

som de behöver. I en studie av Bugge et.al (2008) beskriver barnen vikten av att få 

hjälp av vårdpersonal, som med stor empatisk förmåga, kan hjälpa dem att hitta 

strategier att klara av situationen. Sjuksköterskor behöver ha vetskap om hur man 

åldersanpassar informationen och stödet beroende på vad barnen eller tonåringarna 

är mottagliga för. För att sjuksköterskorna ska kunna ge barnen och tonåringarna god 

omvårdnad behövs mer kunskap och förståelse om deras upplevelser när en förälder 

drabbats av avancerad cancersjukdom. 

 

Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien är belysa barns och tonåringars upplevelser av att leva 

med en förälder som drabbats av avancerad cancersjukdom. 

 

METOD 
 

En litteraturstudie bestående av kvalitativa studier valdes för att skapa en bra 

överblick av problemområdet. En litteraturstudie syftar till att söka, kritiskt granska 

och sammanställa forskning från empiriska studier (Forsberg & Wengström, 2016, 

s.59). Enbart kvalitativa artiklar valdes ut, detta för att få fram känslor och 

erfarenheter hos barnen inom det valda ämnet. Kvalitativ utformning kommer 
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ursprungligen från den holistiska traditionen och avser att studera människors 

erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012, ss.130-134). 

 

Sökmetoder 
 

Sökningarna av artiklar gjordes i Cinahl eftersom att det är en databas med fokus på 

omvårdnad. Även PubMed och PsycInfo har använts. Sökorden vi använt är parent*, 

advanced cancer OR terminal cancer OR neoplasm AND child AND adolescent* AND 

experienc* AND coping AND impact. Dessa sökord har kombinerats i olika former för 

att hitta artiklar som svarar mot vårt syfte. De begränsningar som användes var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska och vara peer-reviewed. 

Sekundärsökningar har gjorts där vi utgått från referenslistor för att hitta fler artiklar 

(jfr Östlundh, 2012, s.75). Sökningarna presenteras i bilaga 1. 

 

Urval 
 

Inklusionskriterier var kvalitativa artiklar där deltagarna var barn och/eller 

tonåringar mellan 7-19 år. Med barn avser man varje människa under 18 år (FN:s 

barnkonvention, 1990). Enligt Nationalencyklopedin (2016) inträffar tonåren i åldern 

13-19 år. Barnen skulle ha en förälder med avancerad cancer och studierna var 

publicerade mellan år 1993-2016. Artiklarna som inkluderas skulle överensstämma 

med vårt syfte. Vi valde att använda artiklar som belyser barns upplevelse att leva 

med en förälder med avancerad cancersjukdom, som innebär att cancersjukdomen är 

obotlig och kronisk. I ett antal studier var barnens föräldrar döda när intervjuerna 

genomfördes vilket inte ansågs ha någon betydelse eftersom att de berättade om hur 

det var att leva med en förälder med avancerad cancersjukdom. I flertalet studier 

bestod resultatet av både föräldrar och barns upplevelser, endast resultat gällande 

barnens upplevelser inkluderades. Exklusionskriterierna var artiklar med barn under 

7 år. Barn från 7 år har lättare att sätta ord på sina känslor och förstår orsak och 

verkan i enkla och tydliga frågeställningar (Edwinson Månsson, 2008, s.58).  Ett 

granskningsprotokoll användes för att bedöma artiklarnas kvalitet och därmed kunna 

göra ett urval av studier till resultatet (SBU, 2016). Granskningsmallen finns 

presenterad i bilaga 2. Resultatet av kvalitetsgranskningen och de valda artiklarna 

presenteras i en artikelöversikt i bilaga 3. Enligt Friberg (2012, s.45) är 
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artikelöversikten ett bra avstamp till det fortsatta arbetet och gör att läsaren får en 

bra och snabb överblick om valda artiklar är rimliga i förhållande till valt syfte. 

 

Analys 
 

Under analysprocessen utgick vi från de fem stegen som beskrivs av Friberg (2012, 

ss.127-129). I det första steget ligger tonvikten på att få en förståelse för vad studien 

handlar om där fokus ska läggas på studiernas resultat. Det andra steget handlar om 

att hitta nyckelfynden i resultaten och få förståelse för sambandet mellan kategorier 

och underkategorier. Därefter görs en sammanställning av studiernas resultat i 

relation till det egna syftet för att få en bättre överblick. I det fjärde steget skapas 

egna kategorier och underkategorier som överensstämmer med syftet genom att 

identifiera likheter och skillnader i resultaten. I det sista steget presenteras det nya 

resultat som framkommit under analysen i kategorier och underkategorier. Vi 

började med att läsa igenom studierna flera gånger var för sig för att skapa en 

helhetsbild. Sedan studerades varje artikels resultat var för sig för att kunna få fram 

vad som var relevant för vår litteraturstudies syfte. Artiklarnas resultat översattes till 

svenska och sorterades i kategorier och underkategorier för att lättare kunna 

sammanställa resultatet i varje enskild studie. Likheter och skillnader identifierades 

och vi skapade nya kategorier och underkategorier under analysarbetets gång. Vi 

fokuserade hela tiden på syftet och på vad som var relevant för vår litteraturstudie. 

När analysarbetet var klart resulterade det i fem kategorier och tretton 

underkategorier som författarna presenterar i en tabell för att läsaren ska få en tydlig 

översiktsbild av resultatet (jfr Friberg, 2012). 

 

Forskningsetik 
 

Helsingforsdeklarationen redogör för etiska principer för medicinsk forskning på 

människor. De etiska riktlinjerna innefattar att försökspersonen har lämnat samtycke 

till att delta och att personen är informerad om vad studien innebär (World Medical 

Association [WMA], 2013). I en litteraturstudie är det som undersöks redan 

dokumenterad kunskap och frågorna ställs till litteraturen istället för till personer. 

Därför har vi valt att endast använda oss av artiklar som är etiskt granskade av en 

etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016, s.59). Studien ska handla om 
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väsentliga frågor och ha god vetenskaplig kvalitet. Att granska redan befintliga 

studier är etiskt försvarbart genom att redan publicerad forskning används. Risken 

med litteraturstudier ur ett etiskt synsätt kan vara att studenten har bristande 

kunskap i engelska språket och även i hur litteraturstudien ska genomföras på ett 

regelrätt sätt vilket kan medföra feltolkningar. Ett oetiskt sätt att presentera 

resultatet är att undanhålla resultat som motsäger den egna teorin eller hypotesen. 

Att medvetet feltolka eller felaktigt beskriva andras teorier är också en typ av oetiskt 

förfarande (Kjellström, 2014, ss.86-87). 

 

RESULTAT 
 

Analysen resulterade i 5 kategorier och 13 underkategorier som redovisas i tabellen 

nedan. Resultatet beskrivs i följande text med referenser.  

 

Kategori Underkategori 

Känslomässiga reaktioner Oro, osäkerhet och rädsla 

Ångest, nedstämdhet och stress 

Barns sätt att hantera situationen Distraktion 

Att söka stöd och information 

Samtal och positivt tänkande 

Det viktiga stödet Behov av stöd och information från 

utomstående och vården 

Behov av stöd från föräldrar 

Förändrat familje- och socialt liv Att inte belasta den sjuke föräldern 

En fördjupad relation 

Att ta större ansvar 

Att välja bort aktiviteter 

Att växa med erfarenheten Nya perspektiv på livet 

Att utveckla goda egenskaper 
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Känslomässiga reaktioner 
 

Litteraturstudien visar att när föräldern diagnostiserades med avancerad cancer 

upplevde barnen oro, osäkerhet, rädsla, ångest, nedstämdhet och stress.   

 

Oro, osäkerhet och rädsla 
 
När barnen för första gången fick höra att föräldern drabbats av avancerad cancer 

förändrades deras värld. För att beskriva känslan använde barnen ord som 

hjärtekrossad och sorgligt (Kennedy & Wiliams-Lloyd, 2009a). I en studie av 

Sheenan och Draucker (2010) beskrev barnen initialt att de hade svårt att acceptera 

diagnosen. I studien av Phillips (2014) beskrev barnen en oro och osäkerhet inför 

förälderns cancersjukdom. Barnen oroade sig inte bara för den sjuke föräldern utan 

även för syskon, sin egen hälsa och den friska föräldern. Framtiden beskrevs som 

skrämmande och de upplevde cancern som elak och oförutsägbar.  En osäker framtid 

beskrevs även av barnen i studierna av Kennedy och Williams-Lloyd (2009a) och 

Melcher et.al (2015). 

 

Barnen hade svårt att greppa vad förälderns cancersjukdom innebar, förutom att 

föräldern skulle dö. De var rädda för att se sin förälder försämras och även oroliga för 

hur familjen skulle förändras. I studien av Phillips och Lewis (2015) framkom att den 

förlorade kontrollen över sjukdomen skapade en osäkerhet för barnen. Det flesta 

barnen i studien beskrev en rädsla för att själva drabbas av cancer i framtiden. I 

studien av Christ et.al (1993) beskrev barnen rädsla för att deras föräldrar skulle dö. 

 

Ångest, nedstämdhet och stress 

 

Barnen kände en ständig ångest, som ett tungt moln som alltid fanns där (Phillips, 

2014). I Christ et.al (1993) beskrev de yngre barnen mer ångest och nedstämdhet än 

de äldre barnen i studien och de hade inte lika bra strategier och förmågor att förstå 

sin situation i förhållande till de äldre barnen i studien. Barnen beskrev att de 

utsattes för en enorm stress när de drabbades av situationen att föräldern var döende, 

för många av barnen upplevdes denna stress som större före förälderns bortgång än 
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efter att föräldern avlidit. I studien av Philips (2014) beskrev barnen en stress över 

sin livssituation. 

 

Barnens sätt att hantera situationen 
 

Litteraturstudien visar att barn till föräldrar med avancerad cancer använder sig av 

distraktion, sökande efter stöd och information, samtal om det svåra och positivt 

tänkande för att hantera den svåra situationen.  

 

Distraktion 
 

Barnen använde olika copingstrategier för att klara av att hantera förälderns 

cancersjukdom. Den vanligaste strategin som användes var distraktion (Kennedy & 

Williams-Lloyd 2009a; Sheenan & Draucker 2010; Phillips 2014; Phillips & Lewis 

2015; Melcher et.al 2015). Olika typer av distraktion beskrevs av barnen i studierna 

av Kennedy och Williams-Lloyd (2009a) och Phillips (2014) där barnen försökte 

delta i sociala sammanhang, titta på tv, läsa böcker eller lyssnade på musik för att få 

en paus från förälderns sjukdom.   

 

Att söka stöd och information 
 

En strategi var att spendera mer tid med familjen för att få stöd. En del barn 

upplevde en avsaknad av stöd utanför familjen och en del blev hjälpta av de stöd de 

fick från vänner. Gemensamt för barnen i studien var en pendling mellan att 

spendera tid hemma med familjen och att söka sig utanför hemmet (Phillips & Lewis, 

2015).  I studien av Phillips (2014) beskrev barnen att de sökte sig till familjen, 

vänner, kyrkan och skolan för att få stöd. Det var viktigt för barnen att de kunde 

känna sig trygga och lita på personerna det pratade med. En del barn i studien 

beskrev en rädsla för att deras vänner inte skulle förstå eller bry sig. I studien av 

Sheenan och Draucker (2010) sökte barnen stöd i föremål som förknippades med den 

sjuke föräldern, något som de kunde bära med sig efter förälderns död.  

 

Information söktes i första hand hos barnets föräldrar, när det upplevde otillräcklig 

kommunikation, söktes information på andra ställen såsom internet eller böcker 
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(Melcher et.al 2015). När barnen sökte information på internet upplevde de att 

cancer likställdes med döden och det upplevdes som skrämmande då barnen ville 

läsa inspirerande historier. Chatter och forum på internet där barnen kunde vara 

anonyma och kommunicera med barn i samma sits upplevdes som behjälpliga. Det 

framkom att barnen ville veta mycket om förälderns sjukdom för att kunna förbereda 

sig inför framtiden. En del ville att informationen skulle vara rak och ärlig och andra 

ville ha en nyanserad information i relation till vad föräldern trodde barnet klarade 

av att hantera (Kennedy & Williams-Lloyd 2009b). 

 

Samtal och positivt tänkande 
 

En annan copingstrategi som barnen använde var kommunikation. Genom att prata 

om det svåra skingrades tankarna och stressen som barnen bar på. Vikten av att 

kunna prata om cancern för att förstå den belystes och ansågs förminska barnens oro. 

Barnen i studien av Sheenan och Draucker (2010) pratade med sina döende föräldrar 

om hur framtiden utan dem skulle bli och hur deras relation skulle fortsätta efter att 

föräldern dött.  I studien av Phillips (2014) var positivt tänkande en annan strategi 

som barnen använde sig av. När de upplevde svårigheter försökte negativa tankar 

undvikas.  För att kunna bibehålla en positiv syn pratade de med vänner som 

berättade roliga historier. Några barn inspirerades av den positiva attityd föräldrarna 

hade och kunde anamma det. I studien av Christ et.al (1993) använde sig barnen av 

positivt tänkande trots att föräldrarna försökte informera barnen och få dem att vara 

realistiska.  

 

Det viktiga stödet 
 

I litteraturstudien framkom det att barnen hade ett stort behov av stöd och 

information från utomstående, vården och från föräldrar.  

 

Behovet av stöd och information från utomstående och vården 
 

I en studie av Kennedy och Williams-Lloyd (2009a) beskrev barnen att de hade ett 

behov av att prata med någon utanför familjen, men de visste inte hur eller var det 
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skulle finna det stödet. Barnen ville inte oroa sina föräldrar med sina egna problem 

och ville därför prata med någon utomstående. I studien av Melcher et.al (2015) 

beskrev en del barn att de ville prata om cancern med någon utomstående för att få 

stöd. Andra barn ville att relationer med vänner och lärare skulle vara som det alltid 

varit och valde därför att hålla tankarna inom sig. Vidare belystes att barnens behov 

av stöd ökade när de tog mer ansvar. Både den sjuke och friska föräldern fokuserade 

på att hantera sjukdomen och dess innebörd vilket ledde till att barnen och deras 

behov åsidosattes. Detta framkom även i studien av Kennedy och Williams-Lloyd 

(2009a) där barnen beskrev en ökad känslighet för förälderns sjukdomssymtom och 

därmed ett ökat behov av stöd i de fall där barnen tog mer ansvar för den sjuke 

föräldern. I Kennedy och Williams-Lloyd (2009a) belystes avsaknaden av 

information och att de inte hade någon att prata med som svårigheter för att klara av 

att leva med sjukdomen. Ett problem barnen uppgav i studien av Kennedy och 

Williams-Lloyd (2009b) var att det var svårt att tillhandahålla sig information från 

vårdpersonal. De önskade information från vårdpersonal vilket ansågs vara en 

objektiv information från en pålitlig källa. Barnen uppgav att de hade önskat 

information från vårdpersonal om vilka hemsidor som är bra att läsa.  När 

sjukdomen varit närvarande i deras liv under en tid ville barnen ha stöd i hur de 

kunde hjälpa föräldrarna och inte bara information om sjukdomen. Deltagarna i 

studien av Melcher et.al (2015) beskrev att vårdpersonal varken gett eller frågat om 

barnen ville ha stöd. Vårdpersonalen hade inte haft någon betydande roll för dessa 

barn. 

 

I studien av Kennedy och Williams-Lloyd (2009b) beskrev barnen att de ville ha mest 

information om sjukdomen och behandlingar vid diagnostillfället. I Melcher et.al 

(2015) framkom det att barnen förstod att den sjuke föräldern hade en begränsad tid 

kvar att leva, men de hade svårt att föreställa sig hur föräldern skulle påverkas av 

sjukdomen. Genom att observera föräldern och tolka informationen som gavs till dem 

försökte barnen få ett grepp om förälderns cancersjukdom. Beroende på hur mycket 

information barnen fick gjordes olika tolkningar. Barnen jämförde förälderns hälsa 

från dag till dag och kunde förstå att föräldern skulle dö. Men de hade svårt att 

föreställa sig hur det skulle bli. En del barn tolkade förbättringar i förälderns hälsa 

som att föräldern skulle bli frisk.  

 



12 
 

Behovet av stöd från föräldrarna 
 

Barnen i studien av Phillips och Lewis (2015) berättade att de fick information från 

föräldrarna om behandlingar och sjukhusbesök, men de upplevde att det var svårt att 

prata om cancersjukdomen med dem. En del hade en öppen kommunikation med 

föräldrarna och tyckte att de hjälpte.  Andra hade svårt att prata om cancern med sina 

föräldrar för att det upplevdes som skrämmande. Barnen tyckte att det var svårt att ta 

initiativ till dessa samtal. I Christ et.al (1994) beskrev tonåringarna att de äldre 

barnen hade goda förmågor att förstå sjukdomen, behandlingen och sätt att hitta en 

djupare mening. I studien av Christ et.al (1993) beskrev barnen att det var svårt att 

förstå hur sjukdomen påverkade föräldern, de bildade sig egna uppfattningar och 

misstolkade sjukdomssymtom. De uttryckte att de behövde stöd och information från 

föräldrarna. 

 

För att förbereda sig för den kommande förlusten beskrev barnen vikten av att kunna 

kommunicera med föräldrarna om sjukdomen. Barnen ville helst ha stöd från sina 

föräldrar, i de fall föräldrarna kunde ge tillräckligt med stöd kände sig barnen mindre 

ensamma. Hur förhållandet mellan barnet och föräldrarna varit innan 

cancersjukdomen spelade roll för hur barnen upplevde stödet. Barnen ville prata med 

den förälder de hade närmast relation till oavsett om det var den sjuke eller friska 

föräldern (Melcher et.al 2015). I en studie av Kennedy och Williams-Lloyd (2009b) 

beskrev barnen att de upplevde att det var lättare att prata med mamman oavsett om 

det var mamman eller pappan som var den sjuke.  

 

Förändrat familje- och socialt liv 
 

Litteraturstudiens resultat visar att barnen inte ville belasta föräldern, de fick en 

djupare relation till familjemedlemmar, tog ett större ansvar hemma och de valde 

bort sociala aktiviteter. 
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Att inte belasta den sjuke föräldern 
 

Barnen beskrev att relationerna i familjen förändrades när en förälder diagnostiserats 

med avancerad cancersjukdom. Föräldrarna upplevdes fokuserade på sjukdomen 

vilket gjorde att familjeförhållandet blev spänt, att föräldrarna blev mindre 

tillgängliga och den sjuke föräldern orkade inte lika mycket som förut varken fysiskt 

och mentalt (Phillips, 2014). Detta beskrevs även av barnen i studien av Christ et.al 

(1994) där barnen och tonåringarna upplevde att föräldrarna var otillgängliga vilket 

gjorde att barnen kände sig ensamma och övergivna. Detta ledde till att barnen 

försökte vara föräldrarna till lags, vara positiva och få bra resultat i skolan (Phillips, 

2014). I studien av Kennedy och Williams-Lloyd (2009b) beskrev barnen till en 

förälder med avancerad cancersjukdom att de var oroliga för att vara en börda och att 

göra sina föräldrar ledsna. Detta gjorde att barnen bortsåg från sina egna problem 

och känslor för att föräldrarna skulle slippa oroa sig för dem.  En aspekt av det 

känslomässiga stödet beskrivs i Melcher et.al (2015) där barnen ville skydda sina 

föräldrar genom att undanhålla sina tankar och frågor. Barnen hade en vilja att inte 

belasta föräldern med sina problem. Även i studierna Christ et.al (1993) och Christ 

et.al (1994) beskrevs att barnen och tonåringarna inte ville bekymra sin förälder med 

sina problem och höll dem inom sig. 

 
En fördjupad relation 
 

I studien av Phillips (2014) beskrev barnen att deras relationer blev djupare med 

både föräldrar och vänner. En närmare och djupare relation till föräldrarna och 

familjen beskrevs även i Kennedy och Williams-Lloyd (2009a) och Melcher et.al 

(2015).  I en studie av Sheenan och Draucker (2010) beskrev barnen en vilja att 

spendera mer tid med den sjuke föräldern. Barnen kramade föräldern mer än 

tidigare, sa ”jag älskar dig” oftare och pratade mer med föräldern. Barnen ville stödja 

den sjuke föräldern till ett bättre mående genom att skratta tillsammans, ha roligt och 

fortsätta göra saker de tyckt om. 

 

När barnen insåg att tiden med den sjuke föräldern var begränsad ändrades deras 

prioriteringar och de spenderade mer tid med familjen. Detta ledde till att 
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relationerna blev djupare och tillsammans försökte man göra det bästa av den tid 

man hade kvar (Kennedy & Williams-Lloyd, 2009a).  

 

Att ta större ansvar 
 

I studien av Melcher et.al (2015) beskrev barnen att deras oro ledde till en ökad 

känsla av att vilja hjälpa till. Det ansvar barnen kände gjorde att deras prioriteringar 

förändrades. Ansvaret var ständigt närvarande i barnets liv och de uttryckte en 

konstant oro över den sjuke föräldern.  En del barn fick höra från andra att de tog för 

mycket ansvar, men dessa barn beskrev att de ville göra allt det kunde för 

föräldrarna.  I studien av Phillips (2014) beskrev de äldre barnen att de gjorde vad de 

kunde för att hjälpa till. För dem var det viktigt att underlätta för föräldrarna och inte 

vara en börda för familjen utan istället en bidragande orsak till att vardagslivet 

fungerade. I studien av Christ et.al (1994) beskrev barnen att ansvaret kändes 

betungande och att deras tonårstid spenderades till stor del av att ta hand om sina 

syskon, städa och laga mat.  

 

När en förälder får en cancersjukdom förändras rollerna i familjen. Detta var speciellt 

märkbart under tidpunkter då den sjuke föräldern försämrades i sitt tillstånd 

(Phillips & Lewis, 2015).  När den sjuke föräldern inte orkade ta hand om 

hushållssysslor längre ville barnen hjälpa till. De gjorde saker som att hämta syskon 

från dagis, tvätta och göra andra ärenden (Sheenan & Draucker, 2010). I studien av 

Kennedy och Williams-Lloyd (2009a) beskrev barnen att de tog ett ansvar för både 

hushållssysslor och förälderns psykiska mående. Det visade sig genom att barnen 

agerade stöd till den sjuke föräldern, tröstade och visade sig duktig. Barnens vilja att 

hjälpa till ökade när de upplevde att föräldern inte hade tillräckligt med stöd från 

annat håll. För yngre barn var det svårare att ge föräldern det känslomässiga stödet.   

 

Att välja bort aktiviteter 
 
Barnen ville spendera mer tid med den sjuke föräldern vilket bidrog till att sociala 

aktiviteter valdes bort (Melcher et.al, 2015). I studien av Phillips (2014) beskrev de 

yngre barnen att de upplevde ett behov av att ge upp intressen som att umgås med 

vänner för att vara hemma och ta hand om familjen. Barnen i studien av Christ et.al 
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(1994) beskrev att de var tvungna att välja bort aktiviteter och skolarbete för att 

hjälpa till i hemmet och vara sällskap till deras sjuke förälder.  

 

Att växa med erfarenheten 

 
Litteraturstudiens resultat visar att barn som lever med en förälder med avancerad 

cancer får nya perspektiv på livet och utvecklar goda egenskaper.  

 

Nya perspektiv på livet 
 

Barnen beskrev inte bara negativa erfarenheter av att leva med en cancersjuk 

förälder. I studien av Kennedy och Williams-Lloyd (2009a) beskrev barnen att de fick 

nya perspektiv på livet och började uppskatta familjen mer. Barnen i studien av 

Phillips (2014) beskrev en medvetenhet och en tacksamhet för livet i stort som barn i 

deras ålder ofta beskrevs sakna. I flertalet studier beskrevs hur mognad och personlig 

utveckling sågs som en positiv aspekt enligt barnen (Phillips 2014; Melcher et.al 

2015; Phillips & Lewis 2015).   

 

Att utveckla goda egenskaper 
 

Barnen beskrev att de utvecklade ett tålamod, en mer empatisk förmåga och 

förståelse för andra människor och deras känslor på ett nytt sätt (Phillips, 2014).  

I relation till det ökade ansvar barnen tagit i hemmet växte deras självbild och 

självständighet. De kunde inte längre vara beroende av andra utan var tvungna att ta 

hand om sig själva (Phillips, 2014; Melcher et.al, 2015; Phillips & Lewis, 2015). 

Barnen insåg att livet var skört vilket fick dem att reflektera mer över sin egen hälsa. 

Detta gjorde att många av barnen försökte leva mer hälsosamt (Phillips, 2014). 

 

DISKUSSION 
 

Syftet med litteraturstudien är att belysa barns och tonåringars upplevelser av att leva 

med en förälder som drabbats av avancerad cancersjukdom. Analysen resulterade i 5 
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kategorier och 13 underkategorier. Kategorierna är: känslomässiga reaktioner, barns 

sätt att hantera situationen, det viktiga stödet, förändrat familje- och socialt liv och 

att växa med erfarenheten.  

 

Resultatdiskussion 
 

Barnens känslomässiga reaktioner 
 

Litteraturstudiens resultat visar att barn och tonåringar upplevde en mängd 

känslomässiga reaktioner när de förstod att deras förälder var svårt sjuk. I en studie 

av Eilertsen, Eilegård, Steineck, Nyberg och Kreicbergs (2013, [n=174]) framkom det 

att barnen som öppnade sig och pratade om sina känslor hade tre gånger mindre 

ångest än de barn som höll känslorna inom sig. I en studie av Nielemä, Väisänen, 

Marshall, Hakko och Räsänen (2010) gjordes individuella samtal med barn till en 

förälder med cancer för att låta dem ställa frågor och dela sina känslor. Dessa samtal 

ansågs värdefulla för barnen.  En slutsats av litteraturstudiens resultat är att 

sjuksköterskan måste vara medveten om barns och tonåringars känslor för att kunna 

ge dem de stöd de behöver. Det är viktigt att sjuksköterskorna ger barnen och 

tonåringarna möjligheten att uttrycka sina känslor för att inte drabbas av psykisk 

ohälsa i framtiden. För att barnen inte ska hamna i skymundan bör det finnas 

riktlinjer för hur sjuksköterskan och även de andra i vårdkedjan ska arbeta för att 

hjälpa barnen på bästa sätt. 

 

Barns sätt att hantera situationen 

 

Litteraturstudiens resultat visar att barn och tonåringar använder flera olika 

hanteringsstrategier för att klara av den svåra situationen, t.ex. distraktion. I studien 

av Davey, Tubbs, Kissil och Niño (2011) beskrev barnen olika former av distraktion. 

De spelade tv-spel, studerade och umgicks med vänner för att hålla sig upptagna och 

slippa tänka på vad cancersjukdomen innebar för familjen. I studien av Torp, 

Thoresen, Grønningsæter, Grov och Gustavsen (2013) beskrevs också barnens vilja av 

att spendera mycket tid med vänner och fortsätta med saker som de brukade göra och 

tyckte var roligt för att kunna tänka på något annat. Litteraturstudiens resultat visar 
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att samtal och positivt tänkande var en viktig hanteringsstrategi för barnen. I studien 

av Kristjanson, Chalmers och Woodgate (2004) beskrev barnen att vänner kunde 

vara ett stöd när de intresserade sig för förälderns sjukdom, visade empati och vågade 

ställa svåra och känsliga frågor. Barnen beskrev att det kändes bra när vännerna 

försökte att lätta upp stämningen genom skämt och skratt.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att barnen söker stöd och information om 

sjukdomen för att kunna hantera situationen. I studien av Davey et.al (2011) beskrev 

barnen att de upplevde att den sjuka föräldern var mindre tillgänglig vid 

behandlingar. I studien av Thastum, Johansen, Gubba, Olesen och Romer (2008) 

beskrev barnen att trots att de ibland tyckte att det var skrämmande att vistas på 

sjukhuset och vara med när föräldern fick behandlingar så föredrog de att vara med 

för att känna sig involverade. I studien av Kristjanson et. al (2004) beskrev barnen att 

de ville ha detaljerad information av sjuksköterskor om förälderns 

sjukdomsutveckling, behandlingen och hur allvarlig sjukdomen var för att kunna 

hantera situationen så bra som möjligt. En slutsats av litteraturstudien är att 

sjuksköterskor som arbetar med dessa utsatta barn kan hjälpa barnen och 

tonåringarna genom stödjande samtal och tydlig information. En viktig del för 

sjuksköterskan är att försöka uppmuntra barnen till att fortsätta umgås med vänner 

för att skingra tankarna och tänka på något annat.  

 
Det viktiga stödet 
 

Resultatet i litteraturstudien visar att barnen hade ett stort behov av stöd och 

information från utomstående och från vården. I studien av Bylund- Grenklo et.al 

(2015) beskrev barnen att deras tilltro till vården ökade när de fick god information 

om den palliativa vården innan föräldern dog. I studien av Turner, Claviarino, Yates, 

Hargraves, Connors och Hausmann (2007) framkom det att sjuksköterskorna 

upplevde bristande kunskaper för hur de skulle prata med barn om förälderns 

avancerade cancersjukdom och hur de skulle anpassa informationen till barnens 

utvecklingsnivå. I studien av Golsäter, Henricson, Enskär och Knutsson (2016) 

beskrev några sjuksköterskor att de inte ansåg att omvårdnad av patienternas barn 

ingick i deras arbetsuppgifter. Som tidigare nämnts i bakgrunden finns det i Sverige 

ett antal lagar som ska skydda och hjälpa barn i utsatta situationer. I studien av 
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Karidar, Åkesson och Glasdam (2016) beskrevs det svåra dilemma sjuksköterskan har 

när hen både ska följa lagen och följa föräldrarnas vilja. Det finns föräldrar som vill 

bespara sina barn information om sjukdomsprognosen trots att evidensbaserad 

forskning visar på motsatsen. I studien av Alvariza, Lövgren, Bylund-Grenklo, 

Hakola, Fürst och Kreicbergs (2016) beskrev barnen sina upplevelser och gav råd om 

hur dagens vårdpersonal bör arbeta för att bättre kunna tillgodose barnens behov i 

denna utsatta situation. Deltagarna i studien föreslog att sjuksköterskorna skulle 

skapa en individuell och personlig relation till varje barn. Barnen beskrev vikten av 

att sjuksköterskan skulle ge ärlig och rak information och inte dölja något. De ville bli 

uppmuntrade att ta tillvara på den sista tiden med den sjuke föräldern och veta vilket 

stöd som fanns att tillgå.  

 

En slutsats är att det finns lagar i Sverige som fokuserar på barns rätt till stöd och 

hjälp när ens förälder är allvarligt sjuk. Dessa lagar är svåra att följa i praktiken då 

ansvaret på den enskilda sjuksköterskan kan bli för stort. Det är upp till 

sjuksköterskan att göra skillnad och hjälpa dessa barn genom att involvera dem och 

ge information på ett ärligt och empatiskt sätt. Sjuksköterskor kan uppleva 

svårigheter att ge rätt omvårdnad till barnen och tonåringarna och de kan sakna 

vetskap om vilket ansvar de har i sin yrkesroll. Sjuksköterskor skulle behöva tydligare 

riktlinjer för att kunna ge barnen och tonåringarna bättre omvårdnad i denna utsatta 

situation.  

 

Resultatet i litteraturstudiens visar att barnen har störst behov av att prata med sina 

föräldrar om cancersjukdomen i ett inledande skede. Det visar även att barnen tycker 

att det är viktigt att ha en öppen kommunikation med föräldrarna och att de kan 

prata med någon som de känner sig trygga med och kan lita på. I studien av Warnick 

(2015) beskrev barnen viljan av att vara delaktiga, ha en öppen kommunikation med 

föräldrarna och att få höra sanningen även om den var förkrossande. När en förälder 

är döende vill barnen och tonåringarna vara förberedda och inte skyddade genom att 

information undanhålls. En slutsats av litteraturstudien är att sjuksköterskan 

behöver kunskap om hur barn påverkas av att leva med en förälder med avancerad 

cancer. Sjuksköterskan har ett ansvar att delge föräldrarna vikten av att berätta för 

barnet om situationen samt vilken information barnen är mottaglig för olika åldrar. 

Det är viktigt att som sjuksköterska upprätta en bra relation till den sjuke föräldern 
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för att skapa ett förtroende och få föräldern att förstå vikten av att barnen involveras. 

Vi anser att det är viktigt att barnen är delaktiga i förälderns vård och därmed ges 

möjlighet att förbereda sig inför förälders bortgång. 

 

Förändrat familje- och socialt liv 
 

Resultatet i litteraturstudien visar ett förändrat familje- och socialt liv för barnen och 

tonåringarna. De beskriver att de inte vill vara en börda för föräldern. De undanhåller 

sina egna tankar och känslor för att inte skapa ytterligare belastning för föräldern. I 

studien av Davey et.al (2011) beskrev en del barn att de undvek konflikter i ett försök 

att minska stressen hos den sjuke föräldern. Barnen beskrev även att de inte ville 

orsaka negativa känslor hos föräldrarna. I studien av Torp et.al. (2012) beskrev 

barnen och tonåringarna att de inte ville belasta föräldern genom att fråga efter 

pengar och de valde då att jobba extra vid sidan om skolan. En slutsats är att 

individuella samtal kan vara betydelsefulla då de kan minska belastning och börda 

som barn och tonåringar kan uppleva. De får lyfta de problem, tankar och känslor de 

har med en objektiv person, vilket kan avlasta dem till viss del.   

  

Resultatet i litteraturstudien visar att den oro barnen och tonåringarna känner leder 

till att de vill ta ett större ansvar hemma och på så sätt kunna hjälpa till att få 

vardagslivet att fungera. De beskriver även att de väljer bort aktiviteter för att kunna 

finnas där för den sjuke föräldern. I studien av Davey et.al (2011) beskrev barnen att 

det var svagheterna hos den sjuke föräldern som gjorde att de ville vara hemma mer 

och hjälpa till med vardagssysslor. I studien av Maynard, Patterson, McDonald och 

Stevens (2013) framkom det att barnen ville att föräldern pushade dem till att 

fortsätta med aktiviteter de hållit på med för att bibehålla någon sorts normalitet och 

få barnen att känna att det är okej att göra annat. I studien av Torp et.al 

(2012)  beskrev en del barn att det inte fanns ekonomiska möjligheter att låta dem 

utöva någon aktivitet då många av familjerna hade en reducerad inkomst på grund av 

sjukdomen. En slutsats av litteraturstudiens resultat är att sjuksköterskorna bör 

sporra barnen och tonåringarna till att utöva sociala aktiviteter som de tycker om. 

Sjuksköterskorna bör också förmedla kontakt till stödföreningar om sådan finns.  
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Att växa med erfarenheten 
 

Litteraturstudiens resultat visar att barnen växer med erfarenheten.  I studien av 

Kissil, Niño, Jacobs, Davey och Tubbs (2010) beskrev barnen till en förälder med 

cancer en ökad empati för andra människor. I studierna av Wong, Cavanaugh, 

Macleamy, Sojourner-Nelson och Koopman 2009; Kissil et.al 2010 och Davey et.al 

2011 beskrev barnen som hade föräldrar med cancer en personlig utveckling, ökad 

självständighet och mognad. I studien av Wong et.al (2009) beskrev barnen att de 

blivit mer tacksamma för människorna som finns i deras liv och för livet i stort efter 

att föräldern drabbats av cancer.  En slutsats av litteraturstudiens resultat är att barn 

och tonåringar som utsätts för denna prövning förmodligen har svårt att klara av det 

på ett bra sätt. Det är viktigt att sjuksköterskor försöker förstå hur barnen och 

tonåringarna klarat denna svåra period i början av livet.  

 

Lidande och familjecentrerad vård 
 

Stora delar av resultatet visar att barns och tonåringars upplevelser av att leva med en 

förälder som drabbats av avancerad cancersjukdom är kantat av ett omfattande 

lidande. Eriksson (2015) beskriver tre former av lidande; sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande.  Alla dessa former av lidande är svåra att särskilja och 

går många gånger in i varandra. Sjukdomslidande innebär det lidande som 

sjukdomen och behandlingen framkallar, i det här fallet föräldrarnas sjukdom. Det 

finns två dimensioner av sjukdomslidande, både den kroppsliga smärtan som orsakas 

av sjukdomen och behandlingen och det själsliga och andliga lidandet som orsakas av 

upplevelserna kring sjukdomen och behandlingen. Vårdlidandet innebär det lidande 

som varje sjuk människa utsätts för eller upplever orsakat av vård eller utebliven vård 

när ens liv ligger i någon annans händer. Med livslidande menar Eriksson att 

människan vid sjukdom och ohälsa utsätts för ett lidande som påverkar hela ens 

livssituation (ss.77-78, 88). Barn och tonåringar som har en förälder med cancer kan 

anses vara utsatta för alla tre former av lidande. Eriksson skriver vidare att för att 

lindra lidande bör man eftersträva att skapa en god vårdkultur där patienten och dess 

närstående känner sig välkomna och respekterade. När man utsätts för svårt lidande 

kan en vänlig blick, eller ett uttryck för empati minska lidandet för en stund. Det är 

viktigt att finnas där, uppmuntra stödja och trösta, att förmedla hopp men också att 
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dela hopplösheten är viktigt att hela tiden ha i åtanke som vårdpersonal (2015, ss.90-

92). 

 

En sätt att lindra lidandet hos dessa barn och tonåringar kan vara att arbeta utifrån 

ett familjecentrerat perspektiv. För att möjliggöra barnens och tonåringarnas 

delaktighet anser vi att sjuksköterskan bör utgå från teorin om familjecentrerad 

omvårdnad.  När en familjemedlem är svårt sjuk påverkar det hela familjen (Wright, 

Watson & Bell, 2002, s.47). Inom familjecentrerad omvårdnad är tyngdpunkten att 

synliggöra varje enskild individ inom en familj samtidigt som familjen ses som en 

enhet. För att sjuksköterskor ska kunna ge god familjecentrerad omvårdnad beskrivs 

tre viktiga delar; människors uppfattning om verkligheten, bearbetning för att kunna 

förändra uppfattningar och relationen mellan sjuksköterskan och familjen (Benzein, 

Hagberg, Saveman & Syrén, 2010). Det familjecentrerade förhållningssättet tydliggör 

sjuksköterskans ansvar att vårda hela familjen. En slutsats av litteraturstudiens 

resultat är att sjuksköterskorna bör arbeta efter ett familjecentrerat perspektiv för att 

ha möjlighet att lindra lidandet. Genom att visa empati och ge stöd och tröst när 

familjer befinner sig i kris ökar möjligheten att sjuksköterskorna kan lindra lidandet 

för de utsatta barnen och tonåringarna. 

 

Metoddiskussion 
 

Vi valde att göra en litteraturstudie för att skapa en bra överblick från tidigare 

empiriska studier över det valda ämnet. Enbart kvalitativa artiklar valdes ut för att 

barnens och tonåringarnas upplevelser skulle vara i fokus. Ursprungstanken var att 

studera barns och tonåringars upplevelser av att ha en förälder med cancer oavsett 

stadie i sjukdomen. Då detta var ett välstuderat ämne bestämde vi oss för att 

avgränsa sökningen till barns upplevelser av att ha en förälder med avancerad cancer. 

Ett annat problem när vi använde sökordet cancer var att många artiklar var 

kvantitativa och uppfyllde därmed inte uppfyllde våra inklusionskriterier. Vi ville 

undersöka upplevelsen hos barnen och tonåringarna vilket bäst beskrivs i kvalitativa 

studier. Henricson och Billhult (2012, s.130) skriver att kvalitativa studier avser att 

studera personers upplevelser och erfarenheter som inte går mäta i siffror. Initialt 

avgränsades sökningen till studier som publicerats inom 10 år, men då det fanns få 

studier med kvalitativ metod och stämde överens med vårt syfte bortsåg vi från denna 
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begränsning och valde att utöka sökningen till år 1993. Två studier som publicerats år 

1993 och 1994 inkluderades därmed till resultatet. Axelsson (2012, s.203) skriver att 

vid ett begränsat urval av studier så kan äldre artiklar inkluderas men är urvalet 

omfattande så bör litteraturstudien fokusera på nyligt gjorda studier.  Detta kan dock 

ha påverkat vårt resultat då behandlingar och symtomlindring med längre överlevnad 

vid avancerad cancer ser annorlunda ut idag än de gjorde år 1993 och 1994. Enligt 

Friberg (2012, s.40) är det bättre att studera få artiklar med ett tydligt syfte inom ett 

begränsat område än att studera många artiklar med mindre begränsningar och 

otydligt syfte.  Något som kan ses som en svaghet med litteraturstudien är att två 

studier var gjorda inom samma urvalsgrupp.  

 

De artiklar som inkluderades i studien är utförda i västerländska länder. Fem av 

studierna är gjorda i USA, två i Storbritannien och en i Sverige. Detta kan ha påverkat 

resultatet. Vi har inte medvetet exkluderat artiklar från andra områden, men 

forskningen inom det valda området var begränsad. Australien, Europa och 

Nordamerika är de tre världsdelar som är mest drabbade av cancer (WHO, 2015). 

Litteraturstudiens resultat kan möjligen överföras till barn i andra länder då det 

handlar om deras upplevelser, det som kan vara ett problem är kulturella, 

samhälleliga och ekonomiska skillnader. Studier från andra världsdelar hade kanske 

lyft fram nya aspekter till litteraturstudien då samhället i stort ser annorlunda ut 

många världsdelar. Det som knyter samman de studier vi valt ut till resultatet är att 

de alla är framställda i industriländer där de kulturella, samhälleliga och ekonomiska 

skillnaderna inte är så stora. Studier från andra världsdelar hade kanske lyft fram nya 

aspekter till litteraturstudien då samhället och kulturen ser annorlunda ut i 

utvecklingsländer. De studier som ingår i litteraturstudien redovisar inte alltid kön på 

barnen. Det är därför svårt att uttala sig om könsfördelning. Studierna särskiljer inte 

resultat från pojkar och flickor och vårt syfte har inte heller varit att jämföra 

känslomässiga reaktioner mellan pojkar och flickor. Däremot skriver Dyregrov (2010, 

s.71) att flickor ofta uppvisar fler känslomässiga reaktioner än vad pojkar gör i 

samband med traumatiska händelser medan pojkar har större problem med 

beteendestörningar. Flickor har lättare att söka hjälp för att prata om sin traumatiska 

situation. Pojkar har lättare att tränga undan sina känslomässiga reaktioner och ser 

ingen vinning i att samtala och söka stöd och tröst hos andra vilket på sikt kan hota 
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deras hälsa då upplevda tragedier är obearbetade. Vi valde att lyfta fram denna 

aspekt för att inte förbise pojkarnas behov av stöd.   

 

Forskningsetisk diskussion 
 

En begränsning enligt Kjellström (2014, s.86) är att artiklarna är skrivna på engelska 

vilket inte är författarnas modersmål. Det finns risk för personliga tolkningar och att 

viktiga ord översätts fel då ett ord kan ha olika innebörder. En anledning till att de 

finns begränsad forskning inom området kan vara att det är svårt att få etiskt tillstånd 

när barnen är minderåriga och måste ha en förälders medgivande. Helseth och 

Slettebø (2004) beskriver att när barnen är i en utsatt situation kan intervjuer 

förvärra situationen ytterligare. De negativa känslor som de enskilda barnen bär 

inom sig kan förstoras och göra mer skada än nytta för framtidens barn i liknande 

situationer. Under arbetets gång har medvetenhet funnits om att den egna 

förförståelsen kan ha haft betydelse för resultatet. Enligt Priebe och Landström 

(2012, s.45) innebär förförståelsen författarnas egna upplevda erfarenheter och 

värderingar i livet utanför. En objektivitet i tolkningarna genom analysarbetet har 

eftersträvats. Friberg (2012, ss.134-135) beskriver att en nackdel med att göra en 

litteraturstudie är att författarna kan välja ut artiklar som stödjer deras egna åsikter. 

Vi har därför under hela processen varit kritiska i både urval av studier, att inte välja 

bort resultat och hur vi sedan redovisat resultatet för att få bra trovärdighet i studien. 

Vi anser att någon annan skulle kunna genomföra studien och få samma resultat. 

 

En viktig etisk aspekt i forskning är att skydda sårbara grupper som barn och 

kvinnor. Rättvisa i forskning handlar om att dela på bördorna och att de som redan är 

utsatta i samhället inte ska utsättas för fler bördor. Detta kan dock bli motsägelsefullt 

om forskningen utesluter sårbara grupper och minskar dessa gruppers möjligheter 

att förbättra sina livsvillkor. Det gäller att alla grupper ska vara proportionellt 

representerade (Kjellström, 2014, s.81).  
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Konklusion 
 

Resultatet i litteraturstudien visar att sjuksköterskan måste vara medveten om barns 

och tonåringars känslor för att kunna ge dem de stöd de behöver. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna ger barnen och tonåringarna möjligheten att uttrycka sina känslor. 

För att barnen inte ska hamna i skymundan bör det finnas riktlinjer för hur 

sjuksköterskan och även de andra i vårdkedjan ska arbeta för att hjälpa barnen på 

bästa sätt. Det är upp till sjuksköterskan att göra skillnad och hjälpa dessa barn och 

tonåringar genom att involvera dem och ge information på ett ärligt och empatiskt 

sätt. Individuella samtal kan vara betydelsefulla då barnen och tonåringarna får prata 

med någon utomstående om den belastning och börda som de kan uppleva. 

Sjuksköterskor bör arbeta efter ett familjecentrerat perspektiv för att om möjligt 

lindra lidandet barnen och tonåringarna upplever. Genom att visa empati och ge stöd 

och tröst när familjer befinner sig i kris kan sjuksköterskorna förändra och minska 

lidandet. Ett förslag på vidare forskning i ämnet är att studera sjuksköterskors 

erfarenheter av att ge stöd till barn och tonåringar som har en förälder med 

avancerad cancer. 
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Bilaga 1 -Söktabell 

Datum Databas Begränsningar Sökord Antal träffar Granskade Valda 

(inkl. 

dubletter) 

20161102 Cinahl Published date: 
2006-2016 
English language 
Peer reviewed 

Advanced 
cancer  
AND  
parent 
AND  
child 

48 6 3  

20161103 Cinahl Published date: 
2006-2016 
English language 
Peer reviewed 

Advanced 
cancer 
AND 
experience 
AND 
children 

40 4 3 

20161103 PsykINFO Published date: 
2006-2016  
English language  
Peer reviewed   

Advanced 
cancer 
AND 
parent 
AND 
experience 
AND 
children 

23 4 3 

20161103 Pubmed Published date: 
2006-2016  
Language:English  
 
Peer reviewed 

Advanced 
cancer 
AND 
parent 
AND 
experience 
AND 
adolescent 

15 3 3 

20161103 Cinahl Published date: 
2006-2016  
English language  
Peer reviewed   

Cancer 
AND 
parent 
AND 
impact 
AND 
adolescent 

39 4 1 

20161103 Cinahl  Published date: 
2006-2016  
English language  
Peer reviewed   

Cancer 
AND 
parent 
And 
experience 
AND 
adolescents 

84 15 2 

20161110 Cinahl English language  
Peer reviewed   

Terminal 
cancer 
AND 
parent 
AND 
impact 
AND 
children 

19 4 2 

 



 

 

Bilaga 2- Granskningsmall 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 

och kompletterats för att passa SBU:s arbete.  

Författare: ____________________ År: _________ Artikelnummer: __________  

Total bedömning av studiekvalitet: Hög Medelhög Låg 

 Anvisningar:  

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.  

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.  

1. Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämpl  

a) Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? 

 Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc):  

2. Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl  

a) Är urvalet relevant? 

 b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  

c) Är kontexten tydligt beskriven?  

d) Finns relevant etiskt resonemang?  

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?  

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):  

5:2 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok  

3. Datainsamling Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?  

b) Är datainsamlingen relevant?  

c) Råder datamättnad?  

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen?  

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc):  

4. Analys Ja Nej Oklart Ej tillämpl  

.  



 

 

Forts. bilaga 2- Granskningsmall 

a) Är analysen tydligt beskriven?  

b) Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden?  

c) Råder analysmättnad?  

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen?  

Kommentarer (analys, analysmättnad etc):  

5. Resultat Ja Nej Oklart Ej tillämpl  

a) Är resultatet logiskt?  

b) Är resultatet begripligt?  

c) Är resultatet tydligt beskrivet?  

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  

e) Genereras hypotes/teori/modell?  

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)?  

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)?  

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc) 

 

 



 

 

Bilaga 3- Artikelöversikt 

År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

1993 
 
Christ G.H., 
Siegel K., 
Freund, B., 
Langosch D., 
Hendersen S., 
Sperber D., 
Weinstein L.. 
 
USA 

Impact of 
parental 
terminal 
cancer on 
latency-age 
children 

Syftet med studien 
var att undersöka den 
psykologiska och 
emotionella påverkan 
hos barn som hade en 
döende förälder med 
avancerad cancer. 

Till studien rekryterades barn och 
tonåringar mellan 7-11 år (kön 
anges ej) som hade en förälder 
med avancerad cancer. Barnens 
föräldrar deltog i studien. 87 barn 
mellan 7-11 år valdes ut genom 
stickprov från Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center i New 
York City. I vårt resultat använde 
vi endast resultat gällande barnen.  

Kvalitativ studie. 
 
Intervjuer med 
barnen och 
föräldrarna 
genomfördes och 
sammanställdes. 
 
Intervjutid anges ej. 
 
Analysmetod anges 
ej. 
 
Etisk godkänd 
   

När en förälder är döende i cancer 
upplever oftast barnet svårare 
stress än när föräldern har dött. De 
äldre (9-11 år) barnen klarade 
oftast av att ta hand om situationen 
själva och endast några få av dessa 
barn behövde professionell 
psykiatrisk hjälp. De yngre barnen 
(7-8 år) var oftast mer 
ångestladdade och nedstämda och 
hade inte lika utvecklat försvar med 
strategier att klara av att hantera 
den svåra situationen. 
 

Medel 

1994 
 
Christ G.H., 
Siegel K., 
Sperber D. 
 
USA.  
 

Impact of 
parental 
terminal 
cancer on 
adolescents 

Syftet var att studera 
barn och ungdomars 
psykologiska och 
emotionella påverkan 
då en förälder har 
avancerad cancer och 
skillnaden i 
upplevelsen mellan 
barn och tonåringar. 

Till studien rekryterades barn och 
tonåringar mellan 11-17år (kön 
anges ej). 86 familjer valdes ut 
genom ett stickprov från Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center in 
New York City. Barnens föräldrar 
deltog i studien. Antalet barn som 
medverkade i studien är inte 
utskrivet. De valde ut familjer där 
en förälder hade avancerad cancer 
och hen antogs ha mindre än 6 
mån kvar att leva, de skulle vara 
gifta. I vårt resultat använde vi 
endast resultat gällande barnen.  
 
 

Kvalitativ studie. 
 
Intervjuer med 
barnen, ungdomarna 
och föräldrarna 
pågick i ungefär 90 
minuter. Allt material 
spelades in.   
 
Analys metod anges 
ej. 
 
Etiskt godkänd 

Barn och tonåringar som har en 
döende förälder har en tuff 
utmaning att klara av och de flesta 
av ungdomarna som var med i 
studien har anpassat sig till den 
rådande situationen. Det fanns en 
liten grupp barn och tonåringar som 
hade kända känslomässiga 
störningar där det krävdes 
nödvändig professionellt ingripande 
och dessa ungdomar blev hänvisade 
till sin tidigare terapeut.  

Medel 
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År 
Författare 
Land 

 Titel Syfte 
 

Urval Metod Resultat Kvalitet 

2009 
(a) Kennedy, 
V.L. Williams -
Lloyd, M. 
Storbrittanien 

How children 
cope when a 
parent has 
advanced cancer 

Syftet var att 
undersöka hur barn 
hanterar en förälders 
cancerdiagnos och att 
identifiera områden 
där det kan finnas 
hinder för att barn ska 
få tillräckligt med stöd. 

Till studien rekryterades 7 
familjer, 10 föräldrar med 
avancerad cancer, 11 barn mellan 
8-18 år (kön anges ej) och 7 
friska föräldrar. Rekrytering från 
ett cancercentrum, 2 hospice, 5 
läkarmottagningar och ett 
gynekologisk onkologiskt team. 
Endast resultaten från barnen 
kommer att användas i vår studie.  

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer, med hjälp 
av ett ämnesbaserat 
intervjuschema.  
 
Intervjutid anges ej.  
 
Grounded theory 
analys.  
 
 
Etiskt godkänd.  

Resultatet visar att barnen var 
förkrossade, ledsna och att det 
var väldigt påfrestande för 
barnen att ha en förälder med 
avancerad cancersjukdom. De 
oroade sig över framtiden och 
för frånvaron av den sjuka 
föräldern i sitt liv.  
Fyra teman framkom: respons 
på diagnos, copingmekanismer, 
livet förändras och positiva 
aspekter. 

Hög 

2009 
(b) Kennedy, 
V.L., Williams-
Lloyd, M. 
Storbrittanien 

Information and 
communication 
when a parent 
has advanced 
cancer 

Syftet var att 
undersöka barns 
behov av information 
när en förälder är 
diagnostiserad med 
avancerad cancer 
samt, av vem, var och 
hur de vill ha 
informationen. 

Till studien rekryterades från 7 
familjer, 10 föräldrar med 
avancerad cancer, 11 barn mellan 
8-18 år (kön anges ej) och 7 
friska föräldrar från ett 
cancercentrum, 2 hospice, 5 
läkarmottagningar och ett 
gynekologisk onkologiskt team. 
Endast resultaten från barnen 
kommer att användas i vår studie. 

Kvalitativ metod. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Intervjutid anges ej. 
 
Grounded theory.  
 
Etiskt godkänd. 

Barnen ville ha ärlig och tydlig 
information om förälderns 
sjukdom och behandling. De 
uttryckte ett behov av att prata 
med någon som förstod dem och 
höll samtalet konfidentiellt. 
Barnen var rädda att göra 
föräldrarna ledsna och ville 
därför inte fråga dem. 

Hög 
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010 
Sheenan,DK. 
Draucker, CB. 
USA 

Interaction patterns 
between parents with 
advanced cancer and 
their adolescent 
children 
 

Att utveckla en 
förklaringsmodell som 
förklarar 
interaktionsmönster 
mellan föräldrar med 
avancerad cancer och 
deras tonåringar och 
att identifiera 
strategier för att 
förbereda barnen på 
livet efter att 
föräldern gått bort. 
 

Till studien 
rekryterades 27 
familjemedlemmar, 
nio föräldrar med 
avancerad cancer. 
Sju av deras partners 
och 10 av deras 
tonåringar (12- 18 år, 
6 pojkar och 4 
flickor). Studien 
gjordes inom ett 
hospice program i 
Ohio, där föräldrar 
med avancerad 
cancer som hade 
barn mellan 12-18 år 
blev tillfrågade. 
Endast tonåringarnas 
resultat inkluderades 
i vår studie. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Intervjutid anges ej. 
 
Grounded theory 
 
Etiskt godkänd.  

Den största oron var 
att inte ha tillräckligt 
med tid tillsammans. 
Detta beskrevs som 
en process med fyra 
steg: att förstå att 
tiden tillsammans är 
begränsad, tillbringa 
mer tid tillsammans, 
utvidga tiden 
tillsammans och ge 
upp tiden tillsammans 
för att avsluta 
lidandet. 
 
 

Hög 
 

2014 
Phillips, F. 
USA 
 

The experience of 
adolescents who have 
a parent with 
advanced cancer: A 
phenomenological 
inquiry 

Syftet med studien 
var att belysa 
tonåringars 
erfarenheter för att 
kunna utveckla 
insatser för 
tonåringar som har 
föräldrar med 
avancerad cancer. 

Till studien 
rekryterades tio 
tonåringar (7 pojkar, 
3 flickor) i ålder 14-
17 år som bodde med 
en förälder som hade 
diagnosen avancerad 
eller metastaserande 
cancer steg 3 eller 
högre. Rekrytering 
skedde från ett 
stödprogram för 
familjer som står 
inför en förälders 
livshotande 
sjukdom.    

Kvalitativ studie med 
djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Intervjuerna var 45-
60 min långa. 
 
Hermeneutisk 
fenomenologisk 
ansats. 
 
Etiskt godkänd.   

Resultatet visar på 
hur familjen och 
tonåringarna 
påverkas när en 
förälder har 
avancerad 
cancersjukdom.   
Fyra teman framkom: 
Livet avbryts, finnas 
där, hantera känslor 
och positivitet segrar 

Medel 
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År  
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2015 
Melcher, U. 
Sandell, R. 
Henriksson, 
A.  
Sverige 

Maintaining 
everyday life in a 
family with a dying 
parent: Teenagers’ 
experiences of 
adapting to 
responsibility 

Beskriva hur 
tonåringar 
emotionellt påverkas 
av och försöker 
anpassa sig till 
vardagslivet i en 
familj med en 
döende förälder. 

Till studien rekryterades tonåringar 
från 2 specialiserade palliativa enheter 
under år 2012. Tio tonåringar (14-19 
år, 7 pojkar och 3 flickor) som hade en 
förälder med avancerad cancer deltog. 
Information skickades ut om studien 
till den friska föräldern och vid dennes 
godkännande skickades inbjudan 
vidare till tonåringen.  

Kvalitativ studie. 
Två individuella 
intervjuer som frigående 
samtal.  
 
Den första intervjun 
pågick mellan 30- 50 
min och den andra 10-
40 min.  Tiden mellan 
intervjun varierade 
mellan 1- 4 veckor. 
 
Innehållsanalys.  
  
Etiskt godkänd. 

Tonåringarna påverkas i 
hög grad av förälderns 
sjukdom och tog ett stort 
ansvar för att få familjen 
att fungera. Resultatet 
visar vikten av information 
och stöd hos tonåringarna.  
Tre teman framkom: 
Förstå sjukdomen och 
förbereda sig på förlust. 
Känner och tar ansvar för 
föräldrar och familjeliv. 
Känslor av ensamhet och 
stöd. 

Hög 

2015 
Phillips, F. 
Lewis,M.F. 
USA 

The adolescent’s 
experience when a 
parent has 
advanced cancer: A 
qualitative inquiry 

Beskriva tonåringars 
perspektiv på hur 
deras liv påverkas 
av att ha en förälder 
med avancerad 
cancer. 

Till studien rekryterades sju tonåringar, 
5 flickor och 2 pojkar i åldern 11-15 år 
som har en förälder som 
diagnostiserats med avancerad 
cancersjukdom. Dessa rekryterades 
från 3 olika öppenvårds kliniker under 
januari till november 2006.  

Kvalitativ studie med 
semi-strukturerade 
intervjuer, ungefär 30 
min långa, under ett 
tillfälle.  
 
Induktiv 
innehållsanalys.  
 
Etiskt godkänd.  

Resultatet visar på hur 
tonåringarna påverkas när 
en har avancerad 
cancersjukdom 
Fem teman framkom: 
känna vikten av världen på 
mina axlar, cancer 
förändrar allt, konfrontera 
eller slippa undan cancern, 
att prata om det och 
cancern har lärt mig. 

Medel 


