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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka upplevelsen av att vara anhörig när ett barn drabbas av 

cancer och hur omvårdnadspersonal kan hjälpa barnets anhöriga att hantera sin situation.  

Arbetet utfördes som en systematisk litteraturstudie som grundades på 15 vetenskapliga 

artiklar framtagna från Högskolan Dalarnas databas ELIN och Pub Med. Resultatet av 

litteraturstudien visade att det är en stor känslomässig påfrestning för de närmast anhöriga när 

ett barn drabbats av cancer. Det var vanligt att de anhöriga beskrev känslor som oro, rädsla, 

ångest och förtvivlan. Syskon kunde även känna sig åsidosatta, samtidigt som de kom 

närmare sitt sjuka syskon. Många vardagsrutiner var tvungna att förändras när barnet vårdades 

på sjukhus längre perioder och en förälder behövde finnas till hands för barnet. Ekonomin 

påverkades hos många familjer, dels till följd av att de fick merkostnader dels att inkomsten 

försämrades då minst en förälder gick ner i arbetstid eller avslutade sitt arbete. Informationen 

från omvårdnadspersonalen upplevdes som avgörande för hur de anhöriga klarade att hantera 

sin situation.  
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Introduktion 
Vanliga cancerformer hos barn 
I en frisk kropp delar sig cellerna så länge man är ett växande barn. När kroppen vuxit klart 

delar sig de flesta celler bara när vävnaden råkar ut för någon form av skada och behöver 

repareras. När kroppen drabbas av cancer uppstår ett fel i cellerna, cellerna växer och delar sig 

okontrollerat. Cancerceller som inte stoppas producerar kopior av sig själv och bildar så 

småningom en ansamling. Det är det som kallas tumör. Själva ordet tumör kommer från latin 

och betyder knöl. När kroppen drabbas av leukemi är de drabbade cellerna de blodbildande 

celler som finns i benmärg och i blodbana. Cancercellerna blir fler och fler och tar allt större 

plats och utan behandling får de friska cellerna till slut inte plats.(1) 

 

Det finns ungefär 200 olika typer av cancerdiagnoser. Hos barn är leukemi den vanligaste 

cancerformen, följt av hjärntumörer och sedan neuroblastom som är tumörer i nervvävnaden. 

Mindre vanliga är tumörer i lymfsystemet (lymfom), njurcancer (nefroblastom, Wilms´tumör) 

och bencancer (osteosarkom, Ewings sarkom).(1, 2) 

 

Det är ovanligt att ett barn drabbas av cancer, antalet barn som drabbas är cirka 300 per år, 

vilket motsvarar ungefär en halv procent av alla fall av cancer i landet.  

Idag finns inga säkra svar på varför ett barn drabbas av cancer men det anses att ärftliga 

faktorer påverkar mer hos barn än hos vuxna, liksom vad barnet utsatts för som foster, till 

exempel om mamman rökt under graviditeten. Vad gäller miljöpåverkan går åsikterna isär, 

men radioaktiv strålning har bevisats kunna orsaka cancer och det misstänks att risken att 

utveckla hjärntumörer kan påverkas av miljön.(1) 

 

Behandlingen och överlevnaden förbättras konstant och det görs hela tiden framsteg i 

forskningen, framförallt vad gäller akut lymfatisk leukemi där de flesta avled för bara 20-30 

år sedan jämfört med att nära 90 % idag botas med hjälp av bland annat cytostatika, stamcell- 

och benmärgstransplantation.  

Idag botas cirka 75 % av alla barn som drabbas av cancer i Sverige. Antalet fall av insjuknade 

barn har ökat något de senaste 30-40 åren men antalet dödsfall minskar då behandlingen 

ständigt utvecklas.(2,3) En studie med informanter från hela Europa, publicerad 2005, visade 

att 5 års-överlevnaden för de tio vanligaste cancerformerna hos barn ligger strax över 70 % i 
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hela Europa, medan Norden toppar statistiken med nära 80 %, tätt följt av Tyskland och 

Frankrike. Estland har sämsta överlevnaden med knappt 45 % överlevnad.(4) 

 

Symtom 
Symtombilden ser olika ut beroende på vilken cancerdiagnos barnet drabbats av. 

Hjärntumörer kan ge störningar i balanssystemet, huvudvärk, yrsel och kräkningar. Leukemi 

kan visa sig genom nedsatt allmäntillstånd, tecken på infektion, subfebrilitet, svullna 

lymfkörtlar, trötthet, blåmärken och blödningar i slemhinnor, till exempel vid tandborstning. 

Nefroblastom ger ofta sena symtom som svullen och spänd buk.(2) 

 

Diagnos  
Diagnos ställs genom olika undersökningar såsom till exempel blodprover, benmärgsprover, 

olika röntgenundersökningar, magnetresonanstomografi (MR, MRT), datortomografi (CT), 

och tumör-biopsi för mikroskopisk undersökning.(2) 

 

Behandling 
Barns tumörer svarar ofta bättre än vuxnas på cytostatika och strålning och barn tål oftast 

behandlingen bättre men tyvärr påverkar långvarig strålbehandling växande vävnad negativt. 

Det finns flera olika behandlingsmetoder mot cancer och ofta görs behandlingarna som en 

kombination av olika metoder. Behandlingen är ofta väldigt tuff för barnet och det blir ofta 

långa vårdtider.(2,3) 

 

Cytostatikabehandling 

För att ta död på cancerceller och bota eller lindra symtom ges cytostatika. Det kan också ges 

för att minska återfallsrisken och kallas då adjuvant behandling. De cytostatika som finns idag 

kan inte se skillnad på friska och snabbväxande cancerceller. Därför dör ofta även normala 

celler. På grund av detta kan biverkningar som sänkta blodvärden, förlust av hår och problem 

från mage och tarm uppstå. Cytostatika ges i olika omgångar och där emellan hinner ofta de 

friska cellerna återhämta sig och då mildras även biverkningarna.(5) 

Det finns många olika sorters cytostatika och för att få så bra effekt som möjligt med så få 

biverkningar som möjligt får patienten en blandning. Det kallas en kur. Varje kur ges flera 

gånger, ofta med två till fyra veckors mellanrum, beroende på att inte alla cancerceller dör vid 
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en behandling utan några kan klara sig och fortsätter att föröka sig. Tiden för behandlingen 

varierar från person till person, den kan vara ett halvår eller mer.(5) 

 

Det är vanligt att en injektionsport opereras in under huden, då cytostatika ska ges direkt i 

blodet. När dropp ges i flera dagar kan patienten behöva vara inlagd på sjukhus men ofta går 

det att sköta polikliniskt med besök på sjukhuset över dagen. Vissa cytostatika kan ges i 

tablettform som patienten kan ta hemma.(5) 

 

Cytostatikabehandling kan skada celler i hårsäckarna vilket leder till håravfall. Detta märks 

cirka 7-14 dagar efter behandling. Det är även vanligt med illamående och kräkningar. Yngre 

personer mår ofta mer illa än äldre. Aptitlöshet med viktnedgång ses ofta. Det kan också vara 

så att patienterna mår mindre illa om de har någonting i magen och därför går upp i vikt 

istället. Ibland ges kortison, vilket kan stimulera aptiten och påverka vikten. 

Matsmältningskanalen är känslig för cytostatika och kan ge muntorrhet, sår i munnen, diarré 

och ändtarmsbesvär.  

Kroppens organ och vävnader får sitt syre från de röda blodkropparna. Det uppstår blodbrist 

när de röda blodkropparna inte hinner nybildas. Det kallas anemi och följden blir blekhet och 

trötthet. Som behandling ges i första hand blodtransfusioner om de röda blodkropparna blir 

alltför få. Ett annat behandlingsalternativ är att ge tillväxtstimulerande läkemedel för att bilda 

fler röda blodkroppar. Kroppens försvar mot bakterier och virus är de vita blodkropparna. När 

de inte nybildas tillräckligt fort ökar infektionskänsligheten. För att blodet ska kunna 

koagulera och läka sår behövs trombocyter eller blodplättar. När de blir för få uppstår 

blödningar lättare, till exempel näsblod, blödning i tandkött eller blåmärken.(5) 

 

Strålbehandling  
Sedan 1940-talet har strålbehandling använts mot olika typer av cancer. Behandlingen med 

joniserande strålar påverkar cellens arvsmassa genom att slå sönder den i små bitar och 

cancercellen har svårare att reparera skadorna än vad friska celler har, vilket leder till att fler 

cancerceller dör. Strålbehandling påverkar skelettets och hjärnvävnadens tillväxt hos barnet, 

vilket gör att det är viktigt att behandlingen begränsas till ett så litet område som möjligt för 

att minimera skadorna.(6, 7) 

Det finns tre olika sätt att ge strålning:  
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Generell strålning kan ges där ett större område strålas där tumören finns och området runt 

den. Oftast ges strålbehandling då under en längre period, 4-6 veckor. Då ges små doser 

strålning varje dag tills rätt mängd strålning uppnåtts, detta kallas fraktionering.  

Knivstrålning är en metod där strålningen koncentreras till ett litet område och med högre 

grad av strålning, vilket gör att det räcker med en eller ett fåtal behandlingar.  

Den tredje varianten är när det sprutas in ett joniserande ämne tillsammans med ett hjälpämne 

i blodet som sedan söker sig till cancercellerna.(6,7) 

Strålbehandling känns inte och tar bara några minuter. Något som kan vara besvärligt för ett 

barn är att, då det är viktigt att barnet ligger stilla så att behandlingen sker på exakt samma 

ställe hela tiden, patienten spänns fast och dessutom blir lämnad ensam i rummet. Detta 

brukar personalen försöka underlätta genom att antingen prata med barnet via mikrofon eller 

att låta barnet lyssna på en saga under tiden. Biverkningar som kan uppstå kan vara olika för 

olika patienter och är även beroende på var tumören sitter. Det är vanligt att huden på det 

strålade området blir röd, kliande och irriterad. Trötthet, håravfall, sköra slemhinnor och dålig 

aptit är andra vanliga biverkningar, beroende på var tumören sitter. Trötthet kan ju dessutom 

bero på det psykiska måendet, oron som kommer i och med den okända situationen som 

barnet hamnat i, sjukdomsbilden, försämrad matlust och dåliga blodvärden. Eftersom kroppen 

kräver extra energi vid strålbehandling är det viktigt att få i sig mat. Det spelar inte så stor roll 

vad barnet äter, huvudsaken att det äter och då gärna mat med högt energiinnehåll.(6,7) 

 

Operation 
Cancerkirurgin har utvecklats mycket det senaste decenniet och allt mindre omfattande 

ingrepp behöver göras för att få bort cancerdrabbade celler. 

Vid operation är det viktigt att ta bort så lite frisk vävnad som möjligt, samtidigt som kirurgen 

måste ta bort tillräckligt mycket för att få bort all sjuk vävnad. Vid njurtumörer tas hela njuren 

bort men vid hjärntumörer är det svårare att avgränsa sig då det gör stor skillnad om för 

mycket frisk vävnad tas bort. Innan en tumör opereras bort behandlas oftast barnet på andra 

sätt. Detta görs för att tumören ska krympa och ingreppet blir då mindre. I vissa fall kan även 

tumören ha försvunnit redan under denna förbehandling.(7) 
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Anhörigas situation 
Tidigare publicerade studier visar att det är en stor påfrestning för alla i barnets närhet när det 

får en cancerdiagnos. Det är inte bara barnets föräldrar som blir involverade i vården utan 

även övriga nära anhöriga drabbas och blir delaktiga i vården. Studien visade att majoriteten 

av föräldrarna till drabbade barn ser diagnosen som en mycket allvarlig situation. De anser 

ofta att det är av stor vikt att få hjälp och stöd av olika professioner för att kunna hantera den 

jobbiga situation de hamnat i. Förutom hjälp med hur de ska vårda och hjälpa sitt barn 

behöver de även stöd och information i hur sjukvårdsprocessen ser ut och hur allt fungerar. 

Även en så enkel sak som att hitta i sjukhusets lokaler har stor betydelse.(8) 

Anhöriga kan använda sig av olika typer av copingstrategier för att hantera den stressfyllda 

situationen de hamnat i då deras barn eller syskon drabbats av cancer. Att ha en optimistisk 

grundinställning kan vara en stor bidragande orsak till att en del anhöriga hanterar situationen 

bättre än andra. Graden av rädsla, ångest och depressioner har visat sig vara lägre hos 

föräldrar som har en positiv attityd. Likaså anhöriga som mått bra psykiskt innan barnets 

diagnos, hade lättare att hantera situationen.(9) Vidare visade det sig i en studie att stöd från 

omvårdnadspersonal och även från andra i samma situation hade betydelse för hur de 

anhöriga klarade att hantera situationen.(8) 

 

KASAM är ett uttryck som kommer från Aaron Antonovsky, (född 1923) professor i 

medicinsk sociologi. Med KASAM menas känslan av sammanhang och hur vi upplever hälsa. 

KASAM består av tre olika kategorier: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.  

Meningsfullhet beskriver Antonovsky som en motivationskomponent till begreppet KASAM. 

Med meningsfullhet menar han saker i livet som är viktiga, betyder något för individen och 

som utmanar och engagerar henne. En person med låg KASAM har lite eller inget som 

engagerar eller betyder något för henne. 

Begriplighet beskriver han som förmågan att sådant som händer i livet går att förklara och 

ordna, att det som händer är greppbart och att det finns en förklaring till allt som sker. En 

person med låg känsla av begriplighet ser händelser som kaotiska och oförklarliga. 

Med hanterbarhet menar Antonovsky förmågan att nyttja de resurser individen har för att 

möta händelser i livet. Innehar hon en hög känsla av hanterbarhet möter hon inte motgångar 

genom att känna sig som ett offer för orättvisa utan när dåliga saker sker reder de upp sig och 

det är ingen mening med att gräva ner sig och sörja för att hon utsatts för omständigheterna. 
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Dessa tre komponenter tillsammans gör att en människa med hög KASAM bättre förstår, 

finner en mening i och därmed lättare hanterar händelser i livet. När en individ drabbas av 

olika stressfaktorer sänks dennas känsla av sammanhang och om hon då får socialt stöd kan 

KASAM höjas igen och hon kan då få lättare att hantera situationen.(10) 

 

Sjuksköterskans roll 
Patricia Benner (född 1934) och Judith Wrubel (född 1942) är sjuksköterskor från USA som 

gemensamt skrivit boken The Primacy of Caring 1989 då de var kritiska till tidigare 

omvårdnadsteorier. De ansåg att teorierna var skrivna för en tänkt idealisk omvårdnad.  De 

utformade en egen teori som handlar om expertomvårdnad såsom den utövas av 

sjuksköterskor i verklighetens dagliga arbete. Benner och Wrubels teori är en 

interaktionsteori. Det innebär att grunden för omvårdnad vilar på interaktionen mellan 

sjuksköterskan och patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan har förståelse för patientens 

upplevelse av sin situation. Människan är en del av sitt sammanhang enligt Brenner och 

Wrubel och olika faktorer i omgivningen gör att en person utvecklas. För att få förståelsen för 

patientens upplevelse behöver sjuksköterskan använda sig av sitt främsta verktyg i kontakten 

med patienten, kommunikation. På grund av ohälsa, förlust eller sjukdom har patienten 

drabbats av ett omvårdnadsbehov. Detta upplevs som stress. Sjuksköterskan måste vara 

införstådd med vad som är av vikt för varje enskild patient i den situation som denne befinner 

sig i just nu. Med hjälp av denna kunskap hjälper sedan sjuksköterskan patienten att hantera 

det hon drabbats av.(11) 

 

Oavsett var vi arbetar i vårt kommande yrke som sjuksköterskor kommer vi att stöta på 

patienter som drabbats av cancer och oavsett deras ålder finns det anhöriga som involveras 

och behöver stöd. För inte så länge sedan fick barn som blev inlagda vistas på sjukhuset 

ensamma och föräldrarna fick bara komma på bestämda besökstider. Här har utvecklingen 

gått fort framåt och idag får oftast minst en förälder bo på sjukhuset tillsammans med barnet. 

När ett barn drabbas av cancer drabbas även dess anhöriga. Detta är mycket viktigt att ha i 

åtanke som sjuksköterska, att ha ett helhetsperspektiv i arbetet med cancersjuka barn där även 

barnets anhörigas välmående inkluderas, hur de anhöriga hanterar situationen och vad de 

behöver för stöd. Det är inte bara det sjuka barnet som skall stöttas under vårdtiden, utan 

anhöriga behöver mycket stöd för att kunna hjälpa barnet. När en familjemedlem blir 

cancersjuk ändras livet drastiskt. Oro för barnet, framtiden, ekonomin och kraftiga psykiska 
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påfrestningar drabbar hela familjen.(3) När det gäller syskon är det viktigt att tänka på att 

anpassa stödet efter ålder och vilken mognadsnivå barnet befinner sig på just då.(12) 

 

Problemformulering 
Det är lätt att som vårdpersonal fokusera på barnets somatiska problem, medan det för 

familjen kan vara helt andra saker som är det största bekymret. Som sjuksköterska är det av 

stor vikt att se och ha förståelse för anhörigas behov och på vilka sätt dessa upplever 

situationen som det innebär att ha ett cancersjukt barn/syskon. 

 

Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka upplevelsen av att vara anhörig när ett barn drabbas av 

cancer. 

 

Frågeställning 
Hur upplever anhöriga till ett cancersjukt barn sin situation? 

 

Metod 
Design 
Studien är en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur  
Tidigare publicerade vetenskapliga artiklar har sökts i olika databaser, såsom ELIN och Pub 

Med. Sökord som användes var: cancer, children, nursing, adolescents, parent of children 

with cancer, parents, childhood cancer, coping, children with cancer och sibling.(Tabell 1) 

 

Inklusionskriterier  
Kriterierna som skulle vara uppfyllda för att en artikel skulle bli vald var att artikeln 

publicerats i en vetenskaplig tidskrift samt att personerna i studien hade eller hade haft ett 

barn/syskon som fått diagnosen cancer. Artiklarna var publicerade på svenska eller engelska. 

Endast artiklar publicerade i fulltextformat användes. Årtal då artiklarna publicerats skulle 
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vara 2000 – 2009 för att få aktuella resultat. Artiklarna skulle klassas som medel 60-79 % till 

hög 80-100 % kvalitet enligt granskningsmallarna (Bilaga I och II). 

 

Exklusionskriterier  
Artiklar publicerade tidigare än år 2000 samt artiklar med låg kvalitet och därmed inte 

uppfyllde 60 % enligt granskningsmallarna (bilaga 1 och 2) exkluderades ur studien, så även 

artiklar som ej gick att finna i fulltext.  

 

Datainsamlingsmetod 
Genom att läsa artiklarnas titlar bedömdes hur dessa stämde överens med studiens syfte och 

frågeställningar. Var även sammanfattningen relevant för studien genomlästes artiklarna i sin 

helhet av båda uppsatsförfattarna. Av de 15 artiklar som användes i studien var 3 kvantitativa 

och 12 kvalitativa. Kvaliteten på artiklarna granskades med hjälp av en mall som är en av 

Högskolan Dalarna modifierad version av Willman, Stoltz, Bahtsevani (2006) och Forsberg, 

Wengström(2008) (Bilaga I och II) Artiklarna sammanställdes i en tabell för att få en god 

översikt.(Tabell 2) 

 

Etiska ställningstaganden  
Författarnas avsikt var att behandla all insamlad data så objektivt som möjligt. 
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Tabell 1: Översikt över artikelsökning  

Sökord Sökmotor 
Antal 

träffar 

Antal accepterade 

artiklar.  n= 15 

Children AND cancer AND 

adolescents AND nursing  

PubMed  

Limits: Free fulltext 
54 3 

Parents of children with cancer ELIN 45 1 

Nursing AND parents AND 

children AND cancer  

PubMed 

 
476 1 

Childhood AND cancer AND 

coping 
ELIN 62 2 

Children AND cancer AND 

sibling 
Pub Med 205 2 

Cancer AND parents ELIN 15 2 

Children with cancer AND parents ELIN 202 1 

Cancer AND children ELIN 89 1 

Parents AND nursing AND cancer Pub Med 24 1 

Childhood AND cancer AND 

experience 
ELIN 9 1 
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 Tabell 2: Översikt över artiklar använda i resultatdelen 
Referens-
nummer 

Författare 
Nationalitet  

Titel År Design 
Metod 

Urval 
n= antal 
deltagare 

Huvudsyfte Kvalitet 
Låg <60 % 
Medel  60 -
79% 
Hög >80 % 
 

13 Patterson JM, 
Holm KE, 
Gurney JG 
 
USA 
 

The impact of 
childhood cancer 
on a family: A 
qualitative 
analysis of 
strains, resources 
and 
copingbehaviors 

2003 Kvalitativ 26 
mödrar 
19 
fäder 

Att ta reda på vilken del av 
barnets sjukdom som 
föräldrarna ansåg var 
svårast; diagnos, behandling 
eller tillfrisknande och vad 
föräldrarna tyckte var 
viktigt att få stöd i för att 
hantera sin situation 

Hög 

14 Nolbris M, 
Enskär K, 
Hellström A-L 
 
Sverige 

Experience of 
siblings of 
children treated 
for cancer 

2006 Kvalitativ 
Fenomenolo
gisk/hermen
eutisk 
Intervju-
studie 

10 
syskon 

Att få en uppfattning om hur 
syskon upplever vardagen 
då ett syskon behandlas eller 
har behandlats för cancer. 

Hög 

15 Young B, 
Dixon-woods 
M, Findlay M, 
Heney D 
 
Storbritannien 
 

Parenting in a 
crisis: 
conceptualising 
mothers of 
children with 
cancer 

2002 Kvalitativ 
Empirisk 
semistruktur
erad intervju 

20 
mödrar 

Att undersöka mödrars 
upplevelser av att leva med 
ett barn med cancer 

Hög 
 

16 Ortiz MCA, 
Garcia de Lima 
RA 
 
Brasilien 

Experiences of 
families with 
children and 
adolecsents after 
completing a 
cancer treatment: 
support for the 
nursing care 

2007 Kvalitativ 
deskriptiv-
explorativ 
studie med 
semistruktur
erade 
intervjuer 

9 
mödrar 
2  
fäder 
2  
systrar 

Att förstå hur anhöriga till 
barn och ungdomar med 
cancer upplever situationen 
efter att behandlingen 
avslutats med syftet att 
kunna ge ett bra stöd för 
anhöriga i framtiden.   

Hög  
 

17 Patistea E, 
Makrodimitri P, 
Panteli V. 
 
Grekland 

Greek 
parents´reactions, 
difficulties and 
resources in 
childhood 
leukaemia 

2000 Kvalitativ 
semi-
struktur-
erade 
intervjuer 

41 
mödrar 
30  
fäder   
 

Undersöka föräldrarnas 
reaktioner i samband med 
att barnet får diagnos, hur 
förhållandet påverkas och 
om det finns skillnader i hur 
mamman eller pappan 
reagerar.  

Hög  

18 Svavarsdottir 
Kolburn E.  
 
Island 
 

Caring for a child 
with cancer: a 
longitudinal 
perspective 

2005 Kvantitativ 
deskriptiv 
enkätstudie 

25 
mödrar 
20 
fäder 

Att utvärdera hur föräldrar 
till cancersjuka barn mår 
samt hur de uppfattar sitt 
barns hälsostatus. 

Medel 

19 Murray SJ 
 
USA 

A qualitative 
exploration of 
psychsocial 
support for 
siblings of 
children with 
cancer 

2002 Kvalitativ 
deskriptiv 
explorative 
intervju 
studie 

43 
syskon 

Att undersöka vilken social 
support som friska syskon 
till barn med cancer uppger 
vara till hjälp 

Hög 

20 Anderzén-
Carlsson A, 
Kihlgren M, 
Svantesson M, 
Sorlie V  
Sverige 

Children´s fear as 
Experienced by 
the Parents of 
Children with 
Cancer 

2007 Kvalitativ 
Fenomenolo
gisk 
hermeneutis
k 
intevjustudie 

9 
mödrar 
6  
fäder  

Att belysa föräldrars 
erfarenheter av, och 
förståelse för, deras 
cancersjuka barns rädslor. 

Hög  
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21 Miedema B, 
Easley J, Fortin 
P, Hamilton R, 
Mathews M, 
 
Kanada 

The economic 
impact on 
families when a 
child is diagnosed 
with cancer 

2008 Kvalitativ 
semistruktur
erad intervju 
studie  

28  
fäder  
28 
mödrar 

Att lära sig om familjer i 
New Brunswick, New 
Foundland och Labrador 
som hade eller haft ett barn 
med cancer: deras 
upplevelse av hur det 
påverkat familjens ekonomi. 
 

Medel  
 

22 Moreira PC, 
Angelo M. 
 
Brasilien 

Becoming a 
mother of a child 
with cancer: 
building 
motherhood 

2008 Kvalitativ 
semistruktur
erad intervju 
studie 

7 
mödrar 

Att få en förståelse för hur 
det är att vara mamma till 
ett barn med cancer. 

Medel 

23 Wong M Y-F, 
Chan S W-C  
 
Kina 
 

The qualitative 
experience of 
Chinese parents 
with children 
diagnosed of 
cancer 

2006 Kvalitativ 
Fenomeno-
logisk 
Intervju 
studie 

1 far 
8 
mödrar 

Beskriva hur kinesiska 
föräldrar till barn med 
cancer hanterar sin situation 
under behandlingsfasen.  

Hög 
 

24 Goldbeck L.  
 
Tyskland 

Parental coping 
with the diagnosis 
of childhood 
cancer: gender 
effects 
dissimilarity 
within couples, 
and quality of life 

2001 Kvantitativ 25 par 
samt 29 
par i en 
kontroll 
grupp 
 

Fokuserar på de olika 
aspekterna av hur föräldrar 
hanterar beskedet att deras 
barn diagnostiserats med 
cancer. 

Hög 
 

25 Kars MC, 
Duijnstee M. 
SH, Pool A, van 
Delden JJM, 
Grypdonck M 
HF. 
 
Nederländerna 
 

Being there: 
parenting the 
child with acute 
lymphoblastic 
leukaemia 

2008 Kvalitativ 
grounded 
theory 
intervju- 
studie  

12 
mödrar 
11 fäder 

Att få en bild av hur det är 
att vara förälder till ett barn 
som behandlas för akut 
lymfoblastisk leukemi.  

Hög 

26 Kerr M.J L, 
Harrison B.M, 
Medves J, 
Tranmer E.J, 
Fitch I. M.  
 
Kanada 
 

Understanding the 
supportive care 
needs of parents 
of children with 
cancer: An 
approach to local 
needs assessment. 

2007 Kvantitativ 
enkätstudie 
med 
kvalitativ 
uppföljning 
via telefon 
intevju 

14 
mödrar 
1 far 

Att göra en bedömning av 
behovet av stöd till föräldrar 
till barn som nyligen 
diagnostiserats med cancer.  

Hög  
 

27 Moore JB, 
Kordick MF. 
 
USA 

Sources of 
conflict between 
families and 
health care 
professionals 

2006 Kvalitativ 
fenomeno-
logisk 
intervju 
studie 

14 
mödrar 
4  
fäder 
9  
barn 

Identifiera orsaker till 
konflikter mellan föräldrar 
och vårdpersonal. 
Bestämma vilka ingripanden 
från sjukvården som mildrar 
konflikter. Prova ett 
begreppsmässigt test. 

Hög 
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Resultat  
Artiklarna till detta arbete redovisas i olika kategorier efter hur anhöriga uppgivit att de 

upplevt sin situation att leva nära ett barn med cancer. En kategori behandlar även hur de 

anhöriga upplevde att de fick stöd från omvårdnadspersonalen. Totalt har 15 artiklar 

bearbetats till resultatet i denna studie. 

 

Hur upplever anhöriga till ett cancersjukt barn sin situation? 
Emotionella reaktioner 
I Minnesota, USA genomfördes en studie där föräldrar berättade att tiden då barnet 

behandlades innebar en stor belastning för dem. De kände sig ofta bedövade, förkrossade och 

överväldigade under den första tiden mellan diagnos och behandling och de efterlyste ofta 

mer information om vad som skulle hända och vilka biverkningar som kunde förväntas. De 

kände att de förlorade kontrollen över situationen vilket resulterade i att de kände sig 

hjälplösa. Föräldrarna var rädda och kände sorg över att barnet kanske skulle dö, ha svåra 

smärtor eller att det skulle mista viktiga funktioner som att förlora en kroppsdel, få 

koncentrationssvårigheter eller bli sterila. Efter behandlingen kände föräldrarna en 

återkommande oro för att cancern skulle komma tillbaka eller sprida sig ytterligare.(13) 

 

I en svensk studie intervjuades barn och ungdomar som hade ett syskon som drabbats av 

cancer. Studien visar att det påverkar barnen på flera sätt att ha ett syskon som drabbas av 

cancer. Förhållandet mellan syskonen blev unikt och de friska syskonen ställde ofta upp för 

sitt sjuka syskon och de hade stor tillit till varandra. De kunde stötta sitt syskon till exempel 

genom att erbjuda det att sova hos dem, prata i telefonen eller att bara finnas vid sidan om. 

Syskonen kände stor lojalitet gentemot varandra vilket ibland kunde ställa till problem då det 

blev intressekonflikter mellan skola, fritidsintressen och vänner respektive lojaliteten och 

känslan av ansvar gentemot sitt syskons behov. De upplevde ibland att det var svårt att växla 

mellan olika roller och att ibland känna djup sorg för sitt sjuka syskon och samtidigt 

upprätthålla rutiner med skola och vänner, det blev ibland en balansgång och även konflikt 

mellan känslor av sorg och glädje. Det var ingen större skillnad på hur gamla syskonen var, 

även syskon som flyttat hemifrån kände att förhållandet förändrades och attde kom närmare 

varandra. De friska syskonen kunde känna sig åsidosatta av föräldrarna och även känna 

rivalitet gentemot det sjuka barnet.(14)   
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Författarna till en studie gjord i Storbritannien har undersökt hur barnets sjukdom påverkar 

mamman. Redan från det att mammorna upptäcker att det är någonting som inte står rätt till 

med barnet börjar deras egen kropp och person att påverkas. Mödrarnas hela identitet 

förändrades från att ha varit en mamma till ett friskt barn till att vara mamma till ett allvarligt 

sjukt barn. Mödrarnas identitet fortsatte att förändras under sjukdomsförloppet. Det var 

egentligen inte mamman som var sjuk men hon påverkades i vissa fall på liknande sätt som 

barnet. Förutom detta tog mödrar på sig ett känslomässigt och omvårdande ansvar.(15)   

 

Författarna till en brasiliansk studie delade upp resultatet i två grupper:  

Minnet: Vad anhöriga har erfarit under barnets behandlingstid.  

Nutid: Vad anhöriga erfor just då, efter att behandlingen avslutats.   

I studien framkom att det var viktigt att förstå de anhörigas erfarenheter från tiden då barnet 

behandlades och erfarenheterna de hade från tiden efter att behandlingen avslutats. Resan 

familjen genomgått från att de försökte ta reda på vad som var fel med barnet till att de fick en 

diagnos och sedan behandling för cancern påverkade deras liv kraftigt. Oro, rädsla och nya 

rutiner, människor och miljöer blev en del av deras nya liv.  Beskedet om cancern startade ett 

vattenfall av känslor och reaktioner i familjen och hos det sjuka barnet; skräck, revolt, ångest 

och skuld. Friska syskon gick igenom en separation då de inte kunde träffa det sjuka barnet så 

ofta som de ville. Rädslan att barnet skulle dö och konkurrensen som blev mellan syskonen 

kunde ofta orsaka att det friska barnet behövde hjälp av psykolog för att hantera situationen. I 

slutet av och efter behandlingen kände de anhöriga oftast glädje men samtidigt oro inför 

framtiden. De var ängsliga för hur barnet skulle klara sig utan läkemedel, oroliga för att det 

kanske måste äta läkemedel resten av livet för att deras immunförsvar förstörts och rädda för 

att cancern skulle komma tillbaka. Anhöriga kände även oro över att barnen alltid skulle vara 

annorlunda, till exempel utseendemässigt, att barnet skulle behöva stomi eller tappa 

urinblåsan var 4:e timme.(16) 

 

Forskarna i en grekisk studie visade att föräldrarnas reaktioner i samband med att barnet fick 

en diagnos inte skiljde sig särskilt mycket mellan de olika familjerna, oavsett vilken 

socioekonomisk bakgrund de kom från. Perioden innebar en omvälvande tid för hela familjen 

då de emotionella behoven ökade drastiskt. Reaktionerna som föräldrarna upplevde varierade 

från att vara kraftigt nedstämda till att vara oerhört optimistiska och de kände allt från skuld 

till missnöje gentemot sjukvården. De flesta föräldrarna kände dock att de befann sig i ett 

känslomässigt omvälvande och uppenbart skört psykisk hälsotillstånd. De kom fram till att det 
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även fanns en del skillnader mellan könen. Mödrarna kände oftare av stress, ångest och oro än 

vad fäderna gjorde.  Männen kände att de måste vara starka och kapabla utåt medan de 

inombords kände sig maktlösa och sorgsna. Männen hade även ofta en känsla av att bli 

utestängda då det oftast var mödrarna som tillbringade mest tid hos barnet. De främsta 

bidragande faktorerna till att föräldrarna klarade att hantera situationen var socialt stöd, att 

bibehålla hoppet och förhållandet med sin äkta hälft. Nära hälften av föräldrarna angav att 

deras äktenskap blivit starkare under sjukdomsperioden, mycket färre angav att det tärt på 

förhållandet. De vanligaste känslor som föräldrarna angav att de kände av i samband med 

diagnos var chock, misstro, ångest, sorg, förnekelse, förvirring och rädsla.  

En förälder tyckte: 

” It was quite a chock to us. That day was definitely the hardest day of our entire life.”  

(17, sid 90) 

 

Det var mindre vanligt att de kände skuld, ilska, fientlighet och distansering. 

En far ansåg:  

“There are worst things in life than my child’s disease.” 

 (17, sid. 90) 

 

Författarna till en isländsk artikel ville utvärdera kraven som anhörigvårdande föräldrar 

ställdes inför, hur föräldrarna själva mådde och hur de upplevde sitt barns hälsotillstånd under 

en 18  månaders period. Föräldrar från 26 familjer med barn diagnostiserade med cancer 

deltog i studien. Det som var svårast och mest tidskrävande för både mammor och pappor var 

att stödja det drabbade barnet och dess friska syskon emotionellt. Mammorna uppgav även att 

det var svårt och tidskrävande att hantera beteendemässiga problem hos barnet samt att 

strukturera och planera familjens aktiviteter. Papporna beskrev svårigheter i att klara av arbete 

och organisera omsorg för barnet på samma gång samt att ge sin partner känslomässigt stöd.  

Studien följdes upp två gånger efter det första tillfället, 12 och 18 månader senare. Författarna 

kom fram till att det är viktigt för omsorgspersonal att både stötta föräldrarna i deras eget 

känslomässiga behov samt att hjälpa dem stödja sina barn emotionellt.(18)  

 

I sydvästra USA gjordes en studie där friska syskon till barn med cancer i åldrarna sju till tolv 

år fick svara skriftligt på två frågor. Det cancersjuka barnet var vid frågornas tillfälle i 

behandlingsfasen. De två frågorna var:” Write about things you wish nurses or parents would 

do to help children who have a brother or sister with cancer.” “Discuss things that nurses or 



 

15 

your parents have done that has been helpful in adjusting to the childhood cancer 

experience.” (19, sid.331) Av syskonen svarade 42 % att de hade behov av känslomässigt 

stöd. Ett syskon skrev: 

” I wish my mother would hug me a lot like she did before my brother got sick. Sometimes I 

feel like she forgets about me.” (19, sid 332) 

 

Författarna till en svensk studie som behandlade föräldrars upplevelse av sitt barns rädsla. De 

kom fram till att föräldrar var mycket väl medvetna om sitt barns rädsla även om de själva var 

i en mycket stressad situation. Studien visade att det ibland var svårt att skilja på rädsla och 

andra negativa känslor hos barnet. Rädslor som föräldrarna upplevde att barnen hade var 

rädsla för döden, utanförskap, för att komma utanför vännernas gemenskap och för förändrat 

utseende. 

Situationer som var okända för barnen skapade rädsla, även kända situationer, som var 

förknippade med otäcka erfarenheter skapade rädsla. 

Barnen var rädda för återfall efter behandlingen, den rädslan ökade vid vissa omständigheter 

som till exempel när barnet skulle på efterkontroll. 

De intervjuade föräldrarnas barn var i olika åldrar och rädslorna skiljde sig åt beroende på 

barnets ålder. För mindre barn tog till exempel risken för håravfall ingen väsentlig del av 

rädslorna medan det för vissa tonåringar skapade traumatiska situationer. I vissa fall var det 

svårt för föräldrarna att skilja sina egna rädslor från barnets. Ibland gjorde föräldrarnas egna 

känslor att de tillskrev barnen mer rädsla än de verkligen hade. I andra fall kände föräldrarna 

själva stor rädsla och ville inte att barnet skulle uppleva det på samma sätt. Det gjorde att de 

inte upplevde att barnets rädsla var så stor som den egentligen var.(20)  

 

Påverkan i vardagslivet 
Föräldrarna i en brasiliansk studie uppgav att strukturen i deras liv, ekonomi, hobbyer och 

vardagsaktiviteter förändrades. En förälder var ofta tvungen att sluta arbeta för att finnas till 

hands för det sjuka barnet. Detta påverkade ekonomin stort, särskilt om det var den förälder 

som tjänade mest pengar som stannade hemma, eller om barnet bara hade en förälder 

tillgänglig.(16) 

 

Orosmoment som de anhöriga i en amerikansk studie nämnde var hur familje- och 

vardagslivet skulle kunna upprätthållas någorlunda intakt. Det vara många delar som skulle 

fungera även när barnet var sjukt. Syskon skulle till skolan, barnvakter skulle ordnas, arbetet 
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var svårt att sköta och någon eller båda föräldrarna var tvungna att vara ledig mycket. Detta 

bidrog ofta till att föräldrarna kände sig utmattade. Slitningen mellan att vara hos det sjuka 

barnet och att inte kunna vara med de friska syskonen så mycket som de önskade var tuff att 

hantera. Hälften av föräldrarna upplevde dessutom slitningar i äktenskapet och att de fick lära 

känna varandra på nytt för att kunna hantera sjukdomstiden och hjälpa barnet som ett team. 

Det sociala livet påverkades också till stor del. Vänner och andra anhöriga drog sig antingen 

undan och undvek dem eller trängde sig på och ställde för mycket frågor. Samtidigt ansåg 

föräldrarna att de kände trygghet i att de fanns där, i bakgrunden, som stöd. Arbetskamrater, 

vänner i kyrkan, religion och även barnens skolor upplevdes som källor till bra stöd, likaså 

andra anhöriga till barn med cancer. I denna studie uppgav ett fåtal att de hade ekonomiska 

problem men några tyckte det var svårt att få pengarna att räcka till och att det var pinsamt att 

behöva söka bidrag och försöka få ekonomisk hjälp från olika fonder.(13)  

 

En annan studie gjord i Kanada visar att familjer som hade ett barn med cancer hade ansenliga 

kostnader under diagnos, behandling och uppföljningsfas av sjukdomen.  Författarna delade in 

svaren i fyra olika grupper som enligt denna studie gav upphov till påverkan på ekonomin för 

familjerna. 

• Nödvändigt resande som resor till och från kontroller och behandlingar. 

• Utebliven inkomst till följd av minskad arbetstid eller avslutad anställning.  

En förälder sa:  

“If you don’t go to work, you don’t get paid.” (21, sid. 176) 

 

• “Direkt ur fickan” behandlingsutgifter så som kostnader för övernattningar, att inte 

kunna laga maten själv utan äta ute i olika former, kostnader för mediciner och 

hjälpmedel som inte täcktes av privata eller kollektiva försäkringar.  

En mor sade:  

 

“Every day, every report, we phoned home. Parking, meals at the hospital, and we 

tried to get groceries and eat when we could at Ronald McDonald house, but that 

was…If I was going to take a guess, I would say it was a couple of thousand dollars 

for those three weeks.” (21 sid. 176) 

 

• Ingen möjlighet att få kompensation för utebliven inkomst via tillgängliga system. 
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Vanligast var att det var modern som gick ner i arbetstid eller avslutade sin anställning vilket 

påverkade hela familjens ekonomi. Samtliga familjer som deltog i studien uppgav att deras 

ekonomi drabbats hårt och många familjer kämpade för att få det att gå ihop ekonomiskt men 

ingen påstod att de var tvungna att låta sitt barn avstå från någon form av rekommenderad 

behandling eller undersökning.(21)  

 

Bemästringsstrategier 
En studie gjord i Brasilien där forskarna enbart intervjuade mödrar visade att mödrarna 

fokuserade på att lära känna och bearbeta sig själva samt försökte få en balans i livet. 

Mödrarna försökte även ofta ta reda på så mycket som möjligt om sjukdomen för att ”lära 

känna sin fiende”. På så vis kunde de lättare koncentrera sig på barnet och fatta snabba beslut 

för att komma vidare med barnets behandling. Osäkerheten och tankarna på att barnet kunde 

dö trängdes undan. En mor beskrev hur hon hanterade situationen så här: 

 

”Even though you only see darkness, this tunnel, of bad things, things that give you no hopes, 

you really can believe that in the end, after everything you go through, in the end there will 

always be light. And this light will be huge, will bring happiness, everything you think is lost, 

you will see that nothing is lost, you just have to search for, trust, believe, give yourself, that 

you will beat the disease, that you can do everything.” (22, sid. 358) 

 

Något som mödrarna i studien ansåg var viktigt var att se till att de själva mådde bra och hade 

ork att vistas hos barnet hela tiden. Därför såg de till så att övriga familjen hade det stöd de 

behövde från andra anhöriga eller vänner så att de kunde släppa allt och fokusera på sig själva 

och det sjuka barnet. De var även väldigt öppna och ärliga mot barnen, berättade allt för dem, 

utan att undanhålla något, samtidigt som de var noga med att upprätthålla barnens hopp och 

tro på att de skulle bli friska.(22)  

 

Olika strategier användes för att hantera situationen, enligt en amerikansk studie. En del sökte 

mängder av information om cancer för att lära sig mer och på så vis ha kunskap om vad som 

väntade. Andra vände sig till Gud och många försökte hålla hopp och humör uppe medan 

andra grät ofta för att lätta på trycket.(13) 
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I en studie gjord i Kina skiljde sig bemästringsstrategierna något från övriga artiklar. 

Föräldrarna accepterade fort verkligheten och ansåg att deras barns sjukdom var deras öde 

som de måste acceptera. En deltagare sa:  

“I told my child that lots of people get this disease. This is our fate and we have to face it.” 

(23, sid. 714) 

 

Mödrarna tog hand om det sjuka barnet och sökte information och känslomässigt stöd för att 

hantera situationen. Alla deltagarna kunde identifiera positiva aspekter från erfarenheten av 

sjukdomen och etablera hopp inför framtiden. Författarnas slutsats var att den kinesiska 

kulturen och tron kunde vara en hjälp för föräldrar att hantera situationen positivt och undvika 

negativa känslor.(23) 

 

I en studie som gjordes i Tyskland ställdes frågor till föräldrar som hade ett barn som fått en 

cancerdiagnos senaste tre månaderna. Den visade att föräldrar vars barn drabbats av cancer 

utvecklade mer ältande tankar, var mer informationssökande och mindre sökande efter social 

support än en kontrollgrupp, där informanterna bestod av föräldrar vars barn drabbats av 

Diabetes Mellitus. Föräldrarna till de cancerdrabbade barnen hade svårare att bibehålla 

känslomässig stabilitet. Mödrarna hade mer uttalade och mer effektiva bemästringsstrategier 

än fäderna. Mödrars och fäders svar skiljde sig inte åt när det gällde upplevd livskvalitet. Den 

starkaste korrelationen mellan föräldrar visade sig i den religiösa hanteringsstrategin. När 

föräldrarna sinsemellan hade olika sätt att söka efter socialt och religiöst stöd kunde det 

kopplas till en motsvarande skillnad i hur föräldrarna beskrev barnets livskvalitet. När 

föräldrarna hanterade situationen olika bra påverkade det alla familjemedlemmar. Studien 

visade att det var mycket stressande för alla familjemedlemmar när ett barn fått cancer. Både 

barn, föräldrar och friska syskon löpte risk att utveckla psykosociala problem. Mödrar 

använde sig oftare av socialt stöd, informationssökande och religiöst hanteringssätt än 

fäderna. Mödrarna var bättre på att bibehålla familjens integration och optimism samt att 

bibehålla personlig stabilitet och att förstå barnets medicinska situation.(24)  

 

En holländsk studie visade hur viktigt det var för föräldrarna att finnas till hands för barnen. 

Fäderna kände förtroende för mödrarna, lämnade över ansvaret till dem och tog istället ansvar 

för att ta hand om övriga familjen och annat som skulle skötas i vardagen.   

Föräldrarna fokuserade på vad barnet hade för fysiska och psykiska behov och fanns till hands 

för att skydda det. Detta var deras sätt att hantera sjukdomen och situationen de hamnat i. 
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Föräldrarna uppgav att de, direkt efter att diagnos ställts, bara kunde se att barnen skulle dö 

men efter att ha fått ordentlig information om sjukdomen och behandlingen började de samla 

kraft och hopp för att stötta och skydda barnet i dess utsatta situation. Författarna såg fasen 

mellan diagnos och behandling som en existentiell kris. 

 Studien visade att föräldrarna gjorde allt i sin makt för att stötta barnet och att ständigt finnas 

vid dess sida. De flesta ansåg att barnet inte skulle behöva vakna en enda morgon utan att ha 

en förälder hos sig. Det var oftast mammorna som tog på sig det största ansvaret när det 

gällde att finnas vid barnets sida.(25) 

 

Behov av känslomässigt stöd 
En kanadensisk studie hade som syfte att ta reda på hur föräldrar upplevde sitt behov av stöd. 

Studien kom fram till att föräldrarna efterlyste olika typer av stöd, bland annat emotionellt 

stöd. Majoriteten av föräldrarna kände att de ville ha mer känslomässigt stöd, särskilt 

hanteringen av rädslan för att barnet skulle dö, för att orka hantera barnets smärta och lidande, 

för att orka med att barnets hälsa kanske skulle försämras ytterligare, hjälp att bibehålla 

kontrollen över situationen samt att hantera sin sorg och ångest.(26) 

 

Föräldrarna i en holländsk studie tyckte det var mycket stressande att vara med vid olika 

besvärliga undersökningar och behandlingar som till exempel benmärgsprover då barnen blev 

rädda och stressade och föräldrarna kunde känna att de ville att personalen skulle sluta, 

samtidigt som de visste att det var nödvändiga åtgärder för att barnet skulle bli bättre. Genom 

att omvårdnadspersonalen gav föräldrarna möjlighet att bevaka barnets vård, fokusera allt på 

barnet och se till så det kände sig tryggt och säkert blev föräldrarna hjälpta med att hantera sin 

egen stress.(25)  

 

Behov av information 
En annan typ av stöd som föräldrarna i den kanadensiska studien efterlyste var stöd genom 

information. Många av föräldrarna önskade bättre information inför tester, operationer och 

behandlingar och för- respektive nackdelar med olika typer av behandlingar och vilka 

biverkningarna var. Även information om vad föräldrarna kunde göra för att underlätta för 

barnet efterlystes. Andligt ville en tredjedel av föräldrarna ha stöd för att försöka finna en 

mening i situationen. Psykosocialt stöd efterfrågades för att hantera känslan av att känna sig 

onyttig, för att beakta tankar på död och döende, hela familjens oro och rädslor samt för att 

försöka hålla hoppet uppe.(26) 
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Nio procent av syskonen i en amerikansk studie uttryckte att de ville bli bättre informerade 

och involverade för att ha bättre förståelse för vad som skulle ske och inte känna sig så rädda 

för allt som det drabbade syskonet behövde vara med om. Ett syskon beskrev det så här: 

 

”I feel really good when the nurses and doctors include me when they talk. I which they 

would do this more. It makes me feel like I am important too and that they care about my 

feelings.”(19, sid. 332) 

 

I en amerikansk studie som fokuserade på konflikter mellan anhöriga och 

omvårdnadspersonal fick deltagarna frågan: ”What are the experiences of children with 

cancer and their parents from diagnoses to present?” Många svarade på frågan genom att 

beskriva konflikter med sin omvårdnadspersonal. Problemen som beskrevs var till exempel att 

de fått olämplig information i sammanhanget, för mycket på en gång eller att de inte fått 

tillräcklig information för att förstå olika procedurer. De uppgav frustrerande erfarenheter 

som långa väntetider, många provtagningar, ny personal, problem att beställa tider eller att 

barnet vårdades på en avdelning som var avsedd för vuxna patienter. De upplevde sig 

oprofessionellt bemötta, ovänligt, utan respekt, ignorerade eller diskriminerade på grund av 

ras eller socioekonomisk status. De kunde bli störda i nattsömnen eller i samband med 

måltider. De anhöriga hade andra förväntningar angående behandling, stöd eller utgång, andra 

etiska och moraliska bedömningar än vad personalen hade.(25)  
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Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultat 
Resultatet av litteraturstudien visade att det är en stor känslomässig påfrestning för de närmast 

anhöriga när ett barn drabbats av cancer. Det var vanligt att de anhöriga beskrev känslor som 

oro, rädsla, ångest och förtvivlan.(15,17,18,24) Syskon kunde även känna sig åsidosatta, 

samtidigt som de kom närmare sitt sjuka syskon.(14,19) Många vardagsrutiner var tvungna att 

förändras när barnet vårdades på sjukhus längre perioder och en förälder behövde finnas till 

hands för barnet.(15,17,22,25) Ekonomin påverkades hos många familjer, dels till följd av att 

de fick merkostnader dels att inkomsten försämrades då minst en förälder gick ner i arbetstid 

eller avslutade sitt arbete.(21) Ett flertal studier visade på att behovet av stöd och information 

från omvårdnadspersonalen var stort. Informationen från omvårdnadspersonalen upplevdes 

som avgörande för hur de anhöriga klarade att hanterade sin situation.(13,16,26,27) 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur anhöriga upplevde situationen då ett barn 

drabbats av cancer och vad omvårdnadspersonalen kan göra för att hjälpa de anhöriga att 

hantera situationen. Vi tror att för att kunna hjälpa de anhöriga på ett bra sätt krävs en bra 

förståelse för deras upplevda situation. Genom att läsa forskning i detta ämne kan vi få 

kunskap om vad vi kan göra i arbetet med det cancersjuka barnet för att även inkludera och 

stötta dess anhöriga. De i sin tur är barnets stora stöd och om de får hjälp har de bättre 

förutsättningar att ge ett bra stöd till barnet.  

Artiklarna visar att anhörigas upplevelser i samband med diagnos och behandling är ett viktigt 

fokus. Anhöriga påverkades på flera sätt, till exempel känslomässigt, praktiskt och 

ekonomiskt.(13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 24,25,26,27)  

Resultatet i några studier visade att det fanns negativa upplevelser gentemot personalen där de 

anhöriga hade andra förväntningar angående bland annat behandlingen än vad personalen trott 

sig informerat dem om. Dessa missförstånd visade sig genom frustration då de anhöriga bland 

annat upplevt sig oprofessionellt bemötta eller diskriminerade. Uppsatsförfattarna förstår av 

detta hur nödvändigt det är att information och stöd ges på rätt sätt.(13,25) 

Oro visade sig vara en mycket vanlig känsla hos föräldrarna. Den börjar komma redan under 

tiden innan diagnos, när barnet visar sjukdomstecken, och finns sedan med under hela 

behandlingstiden och efter avslutad behandling finns oron kvar länge då risken för återfall och 

komplikationer ständigt finns i bakhuvudet.(15,16,17,25)  
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För att vi ska kunna förstå vad patienten och/eller dess anhöriga upplever så måste vi 

kommunicera med honom eller henne och förvissa oss om att den information som vi försöker 

ge uppfattas så rätt som möjligt. Det är viktigt att det är den information som patienten 

efterfrågar som ges, inte för mycket och inte för litet. I flera artiklar återkommer svar från 

anhöriga om hur viktig informationen är för att de ska kunna hantera sin situation på ett så bra 

sätt som möjligt.(13,14,19,26) 

I arbetet med människor anser vi likt omvårdnadsteoretikerna Patricia Benner och Judith 

Wrubel att det är viktigt med kommunikation och att se varje individ som en unik person med 

egna upplevelser, erfarenheter och prioriteringar. Familjemedlemmar i en och samma familj 

kan uppleva sin situation i samband med de olika faserna som det cancerdrabbade barnet går 

igenom på helt olika sätt. Det som känns mycket upprörande för en person kan upplevas som 

mer hanterbart för en annan, medan det i en annan situation är den förut tryggare personen 

som upplever mest obehag. Tidigare erfarenheter spelar stor roll i hur en situation upplevs av 

en viss individ. Förmågan att ta till sig information är också avgörande för hur mycket 

förståelse som upplevs och hur svårt eller mindre svårt ett visst problem är att gå igenom. 

Enligt Benner och Wrubel ska vi i vårt kommande yrke som sjuksköterskor försöka tillgodose 

det som är viktigt för varje enskild patient.(11) 

 

I artiklarna som berör syskonens upplevelser uppgav syskonen att de ibland kände sig 

åsidosatta och att föräldrarna inte riktigt hade tid med dem. Barnen kände att de blev mer 

delaktiga när de fick involveras i vården av det sjuka barnet och fick information om 

sjukdomen och behandlingarna.(14,16,19) Detta tycker vi är en mycket viktig kunskap att ta 

med oss i vårt kommande arbete som vårdpersonal för att förstå hur viktigt det är att involvera 

och stödja syskonet. På de flesta svenska sjukhus ges idag syskon och föräldrar möjlighet att 

tillbringa mycket tid tillsammans med det sjuka barnet, det finns lekterapi med personal som 

även stöttar syskonen för att de lättare ska kunna hantera sjukdomsperioden. När vi läst 

artiklarna i detta arbete känner vi att Sverige ligger långt fram vad gäller möjligheten för både 

mammor, pappor och syskon att bo tillsammans med barnet på sjukhuset. I andra länder tycks 

det oftast bara vara en förälder, då vanligtvis mamman, som bor med barnet.(15,17,22) Vi tror 

att det stärker familjen när alla får vara involverade då familjen inte blir så splittrad. 

 

Bemästringsstrategier som användes av de anhöriga i studierna skiljde sig inte så mycket åt, 

många sökte information och kunskap om sjukdomen och behandlingarna för att förstå och 

kunna hantera situationen. Många vände sig till sin religion, anhöriga eller andra sociala 
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kontakter för att få trygghet och stöd i sin svåra tid. Några fann bra stöd hos andra familjer 

som befann sig i eller hade varit i liknande situation.(13,22,23,26) Detta kan vi se som en bra 

källa till stöd då andra som varit i samma situation verkligen förstår hur det känns. I den 

kinesiska studien fann författarna att skillnader mellan västerländsk och kinesisk kultur kunde 

påvisas när det gäller hur de anhöriga kunde hantera situationen. Författarna fann då att 

känslomässiga reaktioner så som ilska, skuld och depression var vanliga uttryck hos 

västerländska föräldrar. Dessa reaktioner fanns inte hos de kinesiska deltagarna i studien utan 

deras kultur var att uppfatta situationen som sitt öde och accepterade sina förändrade 

förutsättningar snabbare.(23) Det har varit intressant att läsa om hur anhöriga i olika kulturer 

bemästrade sina situationer på olika sätt. Det är även viktigt att ha kunskap om detta då vi kan 

komma att vårda personer från olika kulturer i framtiden. Människor från olika kulturer kan 

även ha nytta av denna kunskap och lära sig av varandra för att kunna se på svåra situationer 

på olika sätt anser vi. Likt Aaron Antonovskys teori om KASAM och känslan av 

sammanhang tror vi att beroende på vilken känsla av sammanhang en individ har kan det 

avgöra individens förmåga att hantera sin situation. Kan denne förklara och sortera händelser 

på ett bra sätt kan hon även skapa ordning, har hon svårt att förstå känslan av sammanhang 

hamnar hon i ett större kaos och får därmed svårare att hantera sin situation.(10) 

 

Den ekonomiska sidan av familjernas situation skiljer sig en hel del beroende på vilket land 

de bor i. I Sverige finns ett utarbetat och bra socialt system som både ger barnet fri sjukvård 

och föräldrarnas rätt till frånvaro från arbete med ekonomiskt stöd för att vårda sitt sjuka barn. 

I andra länder beror det mycket på vad familjerna själva har för försäkringar, privat eller 

genom sitt arbete, för hur de klarar sig ekonomiskt och om de har råd med sjukvården.(13,16, 

21) Här känner vi att det är viktigt att den ekonomiska biten bör fungera för att de anhöriga 

ska kunna fokusera på barnet och slippa den ytterligare belastning det medför att inte ha råd 

med behandling eller att inte leva ett någorlunda normalt liv. 

Metoddiskussion  
Till denna studie fanns ingen svårighet att hitta tillräckligt med material. Det fanns många 

vetenskapliga artiklar i det valda ämnet att vara anhörig till ett barn med cancer. Detta 

underlättade för att uppfylla studiens inklusionskriterier. Mycket forskning i ämnet att vara 

anhörig till en cancerdrabbad pågår idag vilket gjorde det lätt att finna material som 

publicerats senare än år 2000. En stor begränsning i arbetet är att uppsatsförfattarna har varit 

styrda till att endast använda ett litet antal artiklar i förhållande till hur mycket forskning som 
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publicerats. De flesta artiklar vi funnit har publicerats på engelska. Enstaka artiklar valdes 

bort, trots en bra inledning, då det visat sig att fulltextformatet varit på annat språk. Detta är 

en negativ faktor då det kan ha påverkat resultatet att artiklar som kan ha varit intressanta för 

arbetet uteslutits till följd av att de publicerats på ett språk författarna ej behärskat. 

Granskningsmallarna som användes i detta arbete fungerade väl för syftet och hjälpte oss att 

säkerställa de utvalda artiklarnas kvalitet. De flesta artiklarna hade hög kvalitet och 

uppsatsförfattarna valde att behålla ett fåtal som endast kom upp till medelkvalitet då de trots 

detta svarade bra upp emot syftet. Vi valde till största delen kvalitativa artiklar då dessa var 

mest relevanta för arbetet eftersom deras resultat gav ett mer djupgående svar på vår 

frågeställning. För att få fler infallsvinklar använde vi oss även av några kvantitativa då de 

hade rätt syfte och ett relevant resultat. Urvalet av artiklar resulterade i en spridning mellan 

olika länder och kulturer då det finns cancerdrabbade barn världen över. Detta tycker vi är en 

fördel då det visar en bild av hur det kan se ut i olika länder, både likheter och skillnader. 

Förslag till vidare forskning 
Resultatet i denna systematiska litteraturstudie har en klinisk tillämpbarhet då det ger en större 

insikt i hur vi som omvårdnadspersonal bättre kan förstå, hjälpa och stödja de anhöriga i den 

besvärliga situation det innebär att ha ett svårt sjukt barn. 

I framtida studier efterlyser vi mer fokus på syskonen till svårt sjuka barn för att få ytterligare 

bättre förståelse för deras situation och därmed kunna ge dem mer stöd och hjälp under 

sjukdomstiden. Personligen skulle vi vilja veta mer om huruvida olika typer av stödgrupper 

kan hjälpa anhöriga att hantera sin situation. Anhörigas egna förslag till förbättringar kan även 

det vara ett intressant ämne att forska vidare om för att på så vis ytterligare förbättra 

omvårdnadspersonalens kunskap och förmåga till att hjälpa och stötta dem.  
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Bilaga I  

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

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

problematik? 
  

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

studieresultatet? 
  

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

Maxpoäng: 29 p. 
Erhållen poäng:  
Kvalitet: Låg: >60 %    Medel 60-79 % Hög >80 % 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, 
C. & Wengström Y. (2008) 
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Bilaga II 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING   
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

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

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

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

studieresultatet? 
  

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

Summa    
 
Maxpoäng: 25 p. 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  Låg: >60 % Medel 60-79 % ·Hög >80 % 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, 
C. & Wengström Y. (2008) 
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