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Sammanfattning    När en mamma får diagnosen bröstcancer, drabbas inte bara 

mamman utan hela familjen. Syftet med studien var att belysa 

barns behov av stöd när mamman diagnostiserats för bröstcancer. 

Metoden som använts är en litteraturstudie av 14 vetenskapliga 

artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet har 

delats in under två teman: Känslomässiga behov och informativa 

behov. Det är viktigt att vuxna är ärliga mot barn i en svår 

situation som en mammas bröstcancer diagnos innebär. Att 

undanhålla sanningen, även om det är för att skydda barnet, kan ge 

motsatt effekt. När ett barn inte får information om situationen kan 

det leda till att barnet riskerar att bygga upp en fantasivärld som 

ofta är värre än verkligheten. Det kan vara fantasier om förälderns 

död med konsekvenser som kan leda till att barnen senare i livet 

har en ökad risk att drabbas av psykiska besvär. Det är av stor 

betydelse att hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammar barnen 

i denna omvälvande situation. Ytterligare forskning om barns 

behov av stöd behövs för att fördjupa sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. Redan i grundutbildningen till sjuksköterska 

bör studenten få kunskap och förberedas på hur barn som 

närstående ska bemötas i vården, för att på ett empatiskt sätt 

främja en optimal omvårdnad. 
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Abstract When a mother is diagnosed with breast cancer, not only the 

mother is affected but the whole family. The aim of the study was 

to increase the understanding of children's needs for support when 

the mother had the diagnose breast cancer. The method was a 

literature review containing a total of 14 scientific articles of both 

qualitative and quantitative method. The result ended up into two 

themes: Emotional needs and informational needs. It is important 

that adults are honest with children in a difficult situation as a 

mothers breast cancer diagnosis is. To withhold the truth, even if it 

is to protect the child, may have a devastating effect. When a child 

does not receive information about the situation, they may make a 

world of fantasy which is worse than the reality. It may be the 

fantasies about their parent's death which may have consequences 

later in life with increased risk of psychological problems. 

Therefore it is important that health care professionals pay 

attention to children in this turbulent situation. More research 

about children's need for support is required to strengthen the 

nurses care work and to provide more knowledge about how 

children are supposed to be treated in relation to health care, and to 

promote an optimal empathic nursing care.   
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Inledning 

 

 “Jag visste inte riktigt vad cancer var och det var ingen som pratade med mig. Jag hade 

massor av frågor, men vågade inte fråga. Jag minns inte allt, men jag kommer ihåg att jag 

alltid hade en oro i kroppen. Jag sprang hem ifrån skolan varje dag för att jag var så rädd att 

något skulle ha hänt min mamma. Men det var ingen som frågade mig vad jag tänkte och 

kände. Jag önskar verkligen att de hade gjort det.”         

 Elin 21 år (Wallskär, 2012)                                                                                         

 

     

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Cirka 8000 

diagnostiseras varje år varav omkring 80 procent botas (Bergman, Jaresand & Johansson, 

2012). Många av de som insjuknar i cancer har hemmaboende barn (Bylund Grenklo, 2011). 

Det är viktigt att uppmärksamma barnens behov av stöd samt informera grundligt med 

utgångspunkt från barnens ålder och sjukdomssituation. Genom att göra barn delaktiga, får de 

förutsättningar att hantera den svåra situation de befinner sig i bättre (Wallskär, 2012). I det 

nationella vårdprogrammet ”omvårdnad vid bröstcancer” är en av rekommendationerna att 

alla patienter skall ha tillgång till en kontaktsjuksköterska som har till uppgift att vara 

patientens ombud i vårdkedjan, vara tillgänglig under hela sjukdomsförloppet samt även 

ansvara för att patienter och närstående erbjuds stöd och information (Arevald & Bondesson, 

2011). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är det beskrivet att 

sjuksköterskan skall ha kunskapen att kommunicera, ge stöd och vägledning till bland annat 

patient och närstående på ett lyhört och empatiskt sätt med syfte att främja en optimal 

delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Bakgrund  

Barn till en förälder med en allvarlig sjukdom såsom bröstcancer kan uppvisa flera 

beteendeförändringar, således är hälso- och sjukvårdspersonalens medvetenhet om barns 

utvecklingsstadium avgörande i deras stödjande roll (Turner, Clavarino, Yates, Hargraves, 

Connors & Hausmann, 2008). Stöd är att godkänna, uppmuntra eller trösta (Oxford 

dictionaries, 2012a) och stödja innebär att uppmuntra eller tillhandahålla emotionellt stöd 

(Oxford dictionaries, 2012b). Stödet måste motsvara individens behov för att få ett optimalt 

resultat och det är viktigt att stödet kommer vid rätt tidpunkt (Hupcey, 1998). Emotionellt 

stöd och informativt stöd är delar i det sociala stödet. Det sociala stödet är det stöd som 

tillhandahålls av andra och där information kan få personer att känna sig omhändertagna och 

älskade. Enligt Stoltz (2006) finns två sorters stöd inom omvårdnaden: det synliga och det 

osynliga. Det osynliga, högst individuella dimensionen handlar om att som hälso- och 

sjukvårdspersonal inneha en god och tillitsfull relation med de närstående samt att ge 

utrymme för känslor. Den synliga konkreta, allmänna dimensionen handlar om att öka 

närståendes tillgång i vårdandet och kan bestå av praktisk hjälp såsom avlösning eller att få 

information.  

 

Bröstcancer kan behandlas med kirurgi, strålbehandling, cellgifter eller hormoner (Strang, 

2004). Såväl sjukdomen som behandlingarna kan ge kroppsliga förändringar såsom 

håravfall, viktminskning/viktökning, hudförändringar, vilka kan upplevas obehagliga och 

skrämmande för barn (Schjölberg, 2003). Fatigue är ett vanligt symtom vid cancer och kan 
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påverka relationen med barnen. Tröttheten och kraftlösheten kan göra att mamman verkar 

oengagerad och lättirriterad, vilket kan leda till sårade känslor för barnen (Sköld Nilsson, 

2010). Ofta är barnens största skräck att bli övergivna, för att förebygga det behöver de få 

stöd och erhålla åldersanpassad information (Frank, 2012). Om barnen ges de redskap de 

behöver för att bearbeta det svåra som händer, kan risken för ohälsa minskas både på kort och 

på lång sikt, eftersom det annars finns risk för att barnen bygger upp en fantasivärld som ofta 

är värre än verkligheten (Åkerlund, 2011). 

 

UNICEF (2012) definierar ett barn som en människa under 18 år. I hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763 2§), beskrivs vikten av att särskilt beakta ett barns behov av information, råd 

och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med har en 

allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Lagen innefattar all sjukvårdspersonal som är 

yrkesverksam inom hälso- och sjukvårdens område (SFS1982:763). De som vårdar en patient 

skall alltid fråga om denne har barn och i så fall vara tydlig med att det finns stöd för dem att 

få. Den information som förmedlas om det tillstånd och diagnos som föräldern har samt vad 

som händer om döden inträffar skall ges till barn på samma sätt som den ges till vuxna 

närstående (Motion 2012/13: So367). Det är bevisat genom forskning och erfarenhet, att om 

barnen får stöd och hjälp att förstå situationen de befinner sig i, samt hur familjen påverkas, 

blir situationen lättare att hantera och tillvaron blir mer begriplig för dem (Dyregrov, 2007; 

Neurologiska kliniken, 2012). Dyregrov (2007) har genom forskning belyst barns behov av 

stöd när en förälder är svårt sjuk och menar att problem som kan uppstå till följd av 

obearbetad sorg i barndomen kan leda till psykisk ohälsa i framtiden. Barn kan vara 

återhållsamma såsom att inte visa känslor eller reagera på samma sätt som vuxna i samma 

situation, vilket kan leda till att hälso- och sjukvårdspersonal missbedömer deras behov av 

hjälp och stöd (ibid.). Barnen behöver få prata om sina tankar, känslor och funderingar och en 

del barn behöver även professionellt stöd (Dyregrov, 2010). Föräldrarnas förmåga att 

kommunicera och ha en emotionell öppenhet, kan ha en stor betydelse för hur barnen hanterar 

livssituationen. 

 

När en mamma är svårt sjuk är det viktigt att barnen får veta det (Fahrman, 1993). Förlusten 

av en förälder sätter barnens trygghet ur balans samtidigt som den kvarvarande föräldern 

många gånger inte orkar vara en trygg förälder, vilket kan leda till att barnet mister båda 

föräldrarna under en period. Det är ett stort misstag att undanhålla sanningen, trots att det görs 

i syfte att skydda barnen, eftersom konsekvenserna kan leda till en livslång misstro till vuxna 

på grund av upplevelsen av ett svek av de två personer som betyder mest för barnen, mamma 

och pappa (ibid.). Barnen behöver även få reda på namnet på sjukdomen samt vad som 

kommer att inträffa härnäst såsom behandlingar och eventuella symtom (McCue & Bonn, 

2003). När familjen informeras om sjukdomssituationen vänder sig oftast hälso- och 

sjukvårdspersonalen till de vuxna medan barnen är tysta åskådare (Kean, 2009). Enskär och 

Golsäter (2009) menar att det är vanligt att barnen möts med tystnad från både föräldrar och 

hälso- och sjukvårdspersonal i tron att de skyddar dem, men istället riskerar barnen lämnas 

ensamma med omvälvande känslor. Barnens beteende kan förändras under perioder där det 

sker livsstilsförändringar i familjen såsom när sjukdomen diagnostiseras, föräldern är inlagd 

på sjukhus, behandlingen ändras eller när sjukdomen går in i ett nytt skede, detta är tidpunkter 

som sjuksköterskan bör vara extra uppmärksam på (McCue & Bonn, 2003; Åkerlund, 2011). 

Sjuksköterskan bör finnas till hands och stötta familjen genom sjukdomsperioden samt låta 

dem veta att de finns tillgängliga för att rådfråga eller, om behov finns, initiera kontakt med 

exempelvis psykolog eller kurator (McCue & Bonn, 2003). Alla familjer skall känna att de 

kan få det stöd de behöver och inga barn skall behöva leva i en familj där sanningen är höljd i 

dunkel (Åkerlund, 2011).   
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Yngre barn, upp till åtta år, är egocentriska och tror på magi (Turner et al., 2008). De upplever 

en rädsla för att bli övergivna och tror att sjukdomen beror på något de sagt eller gjort. Yngre 

barn visar ofta beteendeförändringar såsom ilska och rastlöshet, istället för att uttrycka sina 

känslor verbalt. Äldre barn, mellan åtta och 12 år, har ett behov av att vara accepterade av 

andra barn. Det kan vara påfrestande att vara annorlunda av någon anledning och därför kan 

känsliga kommentarer från andra barn vara sårande. Förmågan till abstrakta tankar är 

begränsad, att leka eller idrotta är ett sätt att skingra tankarna. Tonåringar, mellan 13 och 18 

år, är särskilt känsliga när en förälder är allvarligt sjuk eftersom det är en tid då de försöker 

hitta sin egen identitet och frigöra sig från föräldrarna (ibid.). Tonåringar visar mer symtom 

som oro och depression än yngre barn, vilket kan bero på deras kognitiva förmåga att förstå 

allvaret i mammans sjukdom (Rizzo & Kirkland, 2005). En oro för sin mamma kan leda till 

att de tillbringar mindre tid med vänner och fritidsaktiviteter. Tonårsdöttrar är speciellt 

sårbara och tar ofta på sig ansvaret för omvårdnaden av sin sjuka förälder, yngre syskon och 

hushållssysslor (Rizzo & Kirkland, 2005; Turner et al., 2008).  

 

Barnen behöver även få höra hur framtiden blir om mamman dör, såsom att skola och 

fritidsaktiviteter kommer att fortsätta som vanligt (Dyregrov, 2007). Barns förståelse av döden 

utvecklas parallellt med tankemässig mognad vilket innebär att före sex års ålder har barnen 

inte någon sammanhängande bild av vad liv innebär och hur kroppen fungerar. Barn under 

fem år uppfattar inte döden som något varaktigt utan upplever döden som reversibel, det vill 

säga att döden går att ta tillbaka, vilket de ger ett klart uttryck för i frågor som om mamman 

kan hjälpas upp ur graven eller om hon kan höra dem under all jord. Att barn inte förstår 

dödens innebörd kan medföra att de inte visar upp några starka reaktioner när de fått vetskap 

om att en förälder är död. Flera föräldrar har erfarenheter av att deras barn har frågat om de 

får gå ut och leka direkt efter beskedet och att de senare under dagen kan fråga när mamma 

kommer hem (ibid.). Därför är det viktigt att vara tydlig när en vuxen berättar att mamman är 

död (Fahrman, 1993). Ett litet barn som får höra att mamma har ”gått bort” kan reagera med 

svår ångest när pappa ska gå bort, men även begreppet somnat in kan leda till att barnet inte 

vill somna på kvällarna. Ordet död är oftast inte ångestladdat för ett litet barn (ibid.). Barn i 

åldrarna fem till tio år utvecklar gradvis en förståelse för att döden inte är reversibel och att 

alla livsfunktioner upphör (Dyregrov, 2007). Barn i sju års ålder tänker allt mindre på sig 

själva och utvecklar förmågan att visa empati. Från och med tioårsålder förstår barn de mera 

långtgående konsekvenserna av ett dödsfall och tänker mycket på begrepp som rättvisa och 

orättvisa samt ödet och det övernaturliga. För barn i tonåren sker det ytterligare förändringar 

på såväl det psykologiska, biologiska och sociala området, vilket kan leda till mycket starka 

reaktioner om det inträffar ett trauma såsom att förlora en förälder i cancer (ibid.).  

 

Problemformulering 

 
När en mamma får diagnosen bröstcancer, drabbas inte bara mamman utan hela familjen.  

Barn behöver informeras och det är viktigt att ta hänsyn till barnens ålder, mognadsgrad 

och erfarenheter för att göra informationen lättförståelig för barnen. Detta glöms många 

gånger bort och barnen riskerar att drabbas av psykisk ohälsa under en lång t id. Det är av 

stor betydelse att hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammar barnens behov av stöd i 

denna omvälvande situation   
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Syfte 

Syftet var att belysa barns behov av stöd när mamman diagnostiserats för bröstcancer. 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt enligt Friberg (2006). Vetenskapliga artiklar 

inom valda område granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

 

Datainsamling 

En osystematisk informationssökning enligt Friberg (2006) inleddes med sökordet cancer, 

children samt parents. Detta resulterade övervägande i träffar med artiklar om barn med 

cancer. Sökordet cancer byttes då ut till sökorden parental cancer och breast cancer. För att 

få fram ett större antal träffar som motsvarade syftet kombinerades sökorden parental cancer 

och breast cancer med serious illness, mother, adualt, adolescent, child*, nurse, coping och 

psycho*. Sökorden kombinerades på olika sätt med hjälp av den booleska operatorn AND. 

Enligt Friberg (2006) kan även asterisk trunkering användas på sökord och därför gjordes det 

på sökorden child* och psycho* för att få fram alla böjningsformer.  

 

Databaserna CINAHL, PubMed och PsykINFO användes vid sökningarna. CINAHL och 

PubMed valdes då de är databaser för vårdvetenskaplig forskning och täcker områden såsom 

allmän och kliniskt medicin, omvårdnad samt hälsovetenskap. Databasen PsycINFO täcker 

psykologi innehållande ämnesområden såsom hälsovetenskap, vård och medicin (Bilaga A). 

För att få fram relevanta artiklar begränsades de till att vara publicerades mellan 2002 och 

2012. De artiklar som återfanns i andra sökningar redovisas inom parentes. 

Inklusionskriterierna var att kvinnorna var diagnostiserade med bröstcancer samt att de skulle 

ha hemmaboende barn. Exklusionskriterierna var män med bröstcancer, eftersom prevalensen 

var mindre än en procent, samt hemmaboende barn över 18 år. Den systematiska 

informationssökningen resulterade i sammanlagt 630 träffar. Alla titlar lästes och 72 abstrakt 

granskades och utvärderades, för att bedöma vilka artiklar som motsvarade syftet. Därefter 

valdes 29 artiklar till urval 1. Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa 

artiklar och kvantitativa artiklar användes för att sedan poängsättas och graderas i grad I, grad 

II och grad III. Artiklarna med poängsummor på 80 procent och över, bedömdes ha hög 

vetenskaplig kvalitet och graderades till grad 1. Vid 60-80 procent bedömdes artiklarna ha 

medel kvalitet och graderades  till grad II. Om poängsumman understeg 60 procent bedömdes 

artiklarna ha låg kvalitet och graderades till grad III (Bilaga B). I urval 1 uteslöts de artiklar 

som inte motsvarade syftet, inklusionskriterierna samt de som värderats med grad III. De två 

artiklarna (Bilaga C2 och C9) som tillkom genom manuell sökning hittades som förslag på 

liknande artiklar till en resultatartikel. De valda artiklarna är redovisade i artikelöversikten 

tillsammans med resultatartiklarnas publikationsår, land, databas, författare, titel, syfte, metod 

och slutsats (Bilaga C1-C13 och D).   
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Databearbetning 

De utvalda artiklarna granskades noggrant var och en för att sedan jämföras sinsemellan.  

Artiklarna lästes ytterligare en gång för att uppnå konsensus och säkerhetsställa att de 

motsvarade syftet. Under läsningen färgkodades likheter och olikheter i artiklarna för att 

tydliggöra dessa. Utifrån färgkoderna kategoriserades likheter och olikheter i artiklarna som 

därefter kategoriserades gemensamt och sammanställdes sedan till två teman. De teman som 

fastställdes var Känslomässiga behov samt Informativt behov. Utefter dessa teman 

redovisades resultatet. 

 

Slutligen återstod 12 artiklar till urval 2, varav 11 kvalitativa och en kvantitativ, ytterligare två 

artiklar tillkom från manuell sökning vilket till sist resulterade i 14 artiklar. Enligt Friberg 

(2006) är manuell sökning ett alternativ på grund av att det finns vetenskapliga artiklar som är 

svåra att hitta i vanlig sökning.  

Resultat 

Känslomässiga behov 

Barnen upplevde känslor såsom förtvivlan, osäkerhet och rädsla och likställde begreppet 

cancer med döden (Billhult & Segersten, 2003; Bugge, Helseth  & Darbyshire, 2009; Forrest, 

Plumb, Ziebland & Stein, 2009; Helseth & Ulfsaet, 2003; Kennedy & Loyd-Williams, 2009). 

För barnen var föräldrarnas känslomässiga stöd den viktigaste faktorn för att förebygga 

psykosociala problem (Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008). Ofta upplevde barnen att 

föräldrarna inte visste vad de skulle säga eller hur de skulle säga det, och det var vanligt 

förekommande att barnen förstod att något allvarligt hänt redan innan någon berättat (Forrest, 

Plumb, Ziebland & Stein, 2006). Barnen hörde föräldrarna prata, uppfattade mammans 

förändrade humör och beteende och/eller såg brev från sjukhuset. Små händelser som fick 

barnen att misstänka att något undanhållits dem. Barn till mammor med bröstcancer letade 

ofta efter tecken på att mamman skulle dö och de behövde därför stöd från omgivningen för 

att hantera det som hände (Bugge et al., 2009). Sjuksköterskan ansåg att barnen ofta inte fick 

det stöd de var i behov av (Turner, Clavarino, Yates, Hargraves, Connors & Hausmann, 2007) 

och det var av stor vikt att sjuksköterskan gav sig tid att stötta barnen när föräldrarna inte hade 

orken (Helseth & Ulfsaet, 2003).  

Yngre barn förstod ofta inte vad sjukdomen och behandlingen innebar (Bugge et al., 2008; 

Fitch & Abramson, 2007; Forrest et al., 2009; Stiffler, Barada, Hosei & Haase, 2008a) och en 

del var rädda att sjukdomen var smittsam (Bugge et al., 2008). Barnen visste inte hur de skulle 

hantera sina känslor, det var lättare att låtsas att de inte fanns. En del barn beskrev att de inte 

ville erkänna att de var ledsna, utan blev istället arga och lynniga. Om föräldrarna blev arga, 

var det en reaktion de lättare kunde hantera i stället för föräldrarnas sorgsenhet (Helseth & 

Ulfsaet, 2003). Andra barn uttryckte inga verbala känslor utan grät istället mycket och oftare 

än vanligt (Bugge et al., 2008; Helseth & Ulfsaet, 2003). Äldre barn förstod däremot orsaken 

till sjukdomen och vad behandlingarna innebar men undvek de jobbiga känslorna. Dock 

uttryckte de sin sorg och förstod den dystra framtid som mamman och de själva hade framför 

sig. En del barn kände ilska mot gud, sin mamma, sin lärare eller mot sina kompisar i skolan 

(ibid.).  

Barnen mådde sämre i början av sjukdomen när mamman fick sin diagnos samt när 

sjukdomen utvecklades, men om mammans tillstånd var stabilt upplevde de att sjukdomen 

blev en normal del av vardagen (Helseth & Ulfsaet, 2003). När förändringar i 
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sjukdomstillståndet skedde såsom håravfall, illamående eller när mamman blev inlagd på 

sjukhus ökade barnens rädsla och oro (Bugge et al., 2009; Clemmens, 2009; Forrest, et al., 

2006; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; Stiffler, Haase, Hosei & Barada, 2008b). Om 

sjuksköterskan erbjöd barnen att delta vid mammans behandlingar, upplevde barnen ett stöd 

som i sin tur ökade förståelsen för sjukdomsprocessen (Billhult & Segesten, 2003). När 

biverkningarna från behandlingarna försvann och mamman mådde bättre, mådde även barnen 

bättre, vilket visade att det fanns ett starkt samband ur barnens synvinkel, mellan att se ut att 

må bra och att uppfattas må bra (Forrest et al., 2009; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). Om 

barnen däremot insåg att mamman kanske inte skulle överleva blev det nästintill omöjligt för 

dem att upprätthålla balansen i livet. Olika behov för att hantera mammas sjukdom beskrevs, 

såsom att försöka ha positiva tankar om att allt skulle ordna sig och att mamman skulle bli 

frisk, behålla normaliteten, fortsätta med vardagliga saker samt tillbringa så mycket tid som 

möjligt tillsammans med mamman (Billhult & Segesten, 2003; Kennedy & Lloyd-Williams, 

2009). Stöd från familj och vänner var viktigt för både barnen och föräldrarna (Brown, 

Fuemmeler, Anderson, Jamieson, Simonian, Kneuper Hall & Brescia, 2007). Barnen 

upplevde att föräldrarna kunde stötta mer om även de fick stöd. Särskilt döttrarna upplevde att 

stöd utifrån var viktigt för hela familjen, när föräldrarna fick stöd mådde de bättre vilket 

gjorde att vardagen kändes mer normal (ibid.). 

Tonåringar kände en trygghet och ett stöd från mammor som visade en styrka och en 

beslutsamhet för att behålla vardagen så normal som möjligt (Billhult & Segesten, 2003). Ett 

besked om att mamman fått diagnosen bröstcancer, ledde till att de uttryckte känslor såsom 

chock, sorg och bedrövelse och deras första tanke var att hon skulle dö, det var därför oerhört 

viktigt att dem fick stöd (Fitch & Abramson, 2007; Stiffler et al., 2008a). Ett känslohav av 

reaktioner som ilska, bitterhet och orättvisa uppstod, samtidigt som de kämpade med frågor 

som varför det hände just deras mamma. Det var vanligt att de flydde från verkligheten 

genom idrott, läxläsning eller andra aktiviteter som kunde skingra tankarna från 

familjesituationen (Stiffler et al., 2008a). När de flydde hemmet, drabbades de ofta av 

skuldkänslor för att deras liv fortsatte medan mamman led av sin sjukdom. Tonåringarna 

använde sig ofta av en gå ”in och ut” situation som beskrevs som en känsla av att leva i två 

olika världar, en där sjukdomen styrde och en där sjukdomen inte existerade (Helseth & 

Ulfsaet, 2003). Andra sätt att fly undan sjukdomen och den nya situation de befann sig i 

kunde vara att läsa böcker, lyssna på musik eller se filmer. Tonåringarna behövde få känna att 

föräldrarna fanns där och stöttade dem, fast de var arga, själviska och inte visade någon 

medkänsla. När tonåringarna insåg att mammans sjukdom även påverkade deras liv, förstod 

de att allt skulle bli annorlunda och de upplevde en rädsla för att förlora sin barndom (Stiffler 

et al., 2008b). Det fanns även en oro över ekonomin och vem som skulle sköta hushåll och 

syskon om mamman dog och de kände ett ansvar att ta över en del av mammans roll i 

familjen. Många gånger tog de på sig en vårdande roll och försökte skydda mamman från att 

bli känslomässigt upprörd, de försökte få henne att överleva (ibid.). Sjuksköterskan och 

föräldrar behövde ha en förståelse för att barnens oro sträckte sig längre än till bara själva 

sjukdomen, att de behövde stöd även i alla praktiska delar i vardagen (Kristjanson, Chalmers 

& Woodgate, 2004). 

 

Tonåringar såg stöd som något hjälpsamt eller ohjälpsamt beroende på vem som erbjöd stödet 

och vad som erbjöds (Kristjanson et al., 2004). Stödet kunde uttryckas både verbalt och icke 

verbalt, men det var viktigt för dem att det var äkta, och att den som sa något skulle vara 

närvarande i samtalet. Möjligheten att få prata med andra tonåringar i samma situation, utbyta 

erfarenheter och uppleva att någon förstod deras situation gav en känsla av stöd och trygghet. 

Tonåringarna upplevde även stöd när sjuksköterskan fanns där och lyssnade utan att vara 

dömande och att sjuksköterskan inte tyckte att deras åsikter var fel. Det uppskattades när 
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sjuksköterskan hade ett ärligt och positivt bemötande utan att vara påstridig (ibid). Trots att 

familjen ibland inte ville acceptera att mamman riskerade att dö var det ändå viktigt att 

sjuksköterskan, på ett balanserat sätt, stöttade deras sätt att tänka för att styrka familjens 

välmående (Billhult & Segesten, 2003). 

Informativa behov 

Barnen fick inte alltid tillräckligt med information då föräldrarna inte ville oroa dem (Forrest 

et al., 2009). Det kunde leda till att barnen inte kände sig delaktiga, och likt föräldrarna, hade 

svårt att förstå och acceptera cancerdiagnosen samt behandlingarna (Clemmens, 2009). 

Ställde barnen inte frågor om mammans sjukdomsdiagnos, uppfattade föräldrarna det som att 

barnen hanterade situationen bra, fast de i själva verket var väldigt bekymrade (Forrest et al., 

2009). Barnen upplevde stöd om de fick information av hälso- och sjukvårdspersonal, om 

sjukdomen, prognosen, behandlingarna samt biverkningar såsom humörsförändringar, vilket 

underlättade om föräldrarna hade förståelse för vikten av att informera barn (ibid.). 

Välinformerade barn upplevde mindre oro än barn som inte fått information (Bugge et al., 

2008; Forrest et al., 2006) och de hade inte lika stort behov av att prata om sjukdomen 

(Helseth & Ulfsaet, 2003).  

 

Barn som fick information anpassad till sin kognitiva förmåga och ålder, anpassade sig lättare 

till den känslomässiga påfrestning de utsattes för när mamman blev sjuk (Bugge et al., 2008; 

Forrest et al., 2006; Kristjanson et al., 2004; Stiffler et al., 2008b; Turner et al., 2007). En del 

sjuksköterskor angav att de var medvetna om att informationen skulle baseras med tanke på 

barnens ålder, men att de hade bristande kunskap om deras utvecklingsstadier, behov av 

information och hur informationen skulle ges (Turner et al., 2007). Äldre barn hade behov av 

en mer generell information än yngre barn och de ville lära sig mer om bröstcancer och 

tillgängliga behandlingarna, särskilt om kemoterapi (Forrest et al., 2006, 2009). Ett annat 

behov var att de önskade en direkt kontakt med en sjuksköterska, som hade förmåga att 

förklara mammans behandlingar och sjukdomens prognos (Forrest et al., 2006).  

 

Tonåringarna kände sig oroliga och fantiserade om det värsta innan mamman eller föräldrarna 

informerat om cancerdiagnosen (Clemmens, 2009). Tonåringarna kände sig trygga om de 

hade vetskap om sin mammas diagnos och en del beskrev att de inte behövde ”walk on pins 

and needles” längre, utan kunde säga och fråga mamman vad de ville veta. Gemensamt för 

alla tonåringarna var att information var ett stöd i att hjälpa dem att hantera sin mammas 

bröstcancerdiagnos bättre (ibid.). Tonåringar ville ha möjlighet att prata direkt med en doktor 

och/eller sjuksköterska och de ville så snart som möjligt få veta om något var fel (Fitch & 

Abramson, 2007). Bristande information riskerade att leda till en känsla av att vara isolerad 

och ensam med sin rädsla och oro, och de föreställde sig det värsta (Clemmens, 2009; Fitch & 

Abramson, 2007). 

 

Sjuksköterskan behövde uppmärksamma tonåringarna i familjen och deras behov av 

information (Fitch & Abramson, 2007). Det var viktigt att sjuksköterskan informerade om 

mammans sjukdom ur ett familjeperspektiv, samt gjorde en noggrann bedömning av 

eventuella förändringar i barnens beteende vid tidpunkter då det skedde en förändring i 

sjukdomsförloppet (Kristjanson et al., 2004). Tonåringar ville först och främst veta om deras 

mamma skulle dö eller överleva samt få information om sjukdomstillståndet, medicinering, 

biverkningar såsom humörsförändringar och hur de kunde hjälpa sin mamma (Kristjanson et 

al., 2004; Stiffler et al., 2008a). Det var viktigt att informationen kom vid rätt tillfälle, att den 

var detaljerad, begriplig och fortsatte under hela sjukdomsförloppet (Kristjanson et al., 2004). 
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Vad informationen skulle innehålla berodde på hur tonåringarna var som personer, deras 

ålder, vad de redan visste om bröstcancer samt hur allvarlig sjukdomen var. Informationen var 

av betydelse för hur de hanterade sin mammas cancerdiagnos och tonåringarna uppskattade 

när sjuksköterskan gav enkel, lättförståelig information och behandlade dem som vuxna 

(ibid.).  

 

Döttrarna upplevde en rädsla för att själva drabbas av bröstcancer i framtiden och kände en 

särskild utsatthet på grund av den genetiska risken (Bugge et al., 2008; Forrest et al., 2006; 

Kristjanson et al., 2004; Stiffler et al., 2008a; Stiffler et al., 2008b). Många döttrar 

intresserade sig därför av metoderna som fanns för att upptäcka bröstcancer, det för att kunna 

förbereda sig för framtiden (Stiffler et al., 2008a). Det var bra om sjuksköterskan som jobbade 

med cancerpatienter kunde ge döttrarna den information, om sjukdomen och ärftlighetsrisken 

som de var i behov av (Fitch & Abramson, 2007).  

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

En osystematisk litteratursökning genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsykINFO för att ta reda på hur mycket material som fanns om det valda ämnet. Sökorden 

som användes var cancer, children samt parents. Sökningen resulterade i många träffar varav 

de flesta omfattade föräldrar till barn med cancer. Därför byttes sökordet cancer till breast 

cancer samt parental cancer för att minska antalet träffar om barn med diagnosen cancer. 

Därefter utfördes en systematisk sökning med ett större antal sökord, eftersom det bedömdes 

vara nödvändigt för att få fram tillräckligt antal relevanta artiklar. Olika 

sökordskombinationer användes i de olika databaserna tills önskat antal relevanta artiklar 

ansågs funna. Flertalet av de valda artiklarna uppkom i databaserna vid de olika 

sökordskombinationerna vilket ses som en styrka. Sökningen genomfördes som fritext då 

antalet träffar var så få vid användning av subheadings, Mesh-term och thesaurus, vilket kan 

ses som en svaghet men genomfördes likväl för att öka antalet träffar. Vid sökningen i 

databaserna provades även fulltext available, abstract available och peer review, men detta 

resulterade i färre antal träffar och bortfall av relevanta artiklar. Inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2002 och 2012. Den äldre forskningen visade 

inte på någon signifikant skillnad i resultat jämfört med ny forskning, vilket visar att det 

fortfarande finns relevans i de äldre litteraturstudierna. 

 

Resultatartiklarnas vetenskapliga kvalité granskades till vetenskaplig grad I eller grad II, 

enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsformulär för kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Efter granskningen bedömdes åtta artiklar till grad I och sex artiklar till grad II. 

Artiklarna som bedömdes till grad II erhöll en poängsumma som låg på gränsen till grad I, 

ansågs vara relevanta och motsvara syftet väl. I två av artiklarna (Fitch & Abramson, 2007; 

Stiffler et al., 2008a) var deltagarna över 18 år vid intervjutillfället och i två artiklar (Brown et 

al., 2006; Clemmens, 2009) erhöll deltagarna ett presentkort vilket kan ha påverkat den 

vetenskapliga kvaliteten. Syftet ändrades ett flertal gånger under arbetets gång och begreppet 

stöd blev fastställt efter att datainsamlingen utförts, vilket gjorde att stöd inte användes som 

ett sökord. Det kan ses som en svaghet, men eftersom samtliga artiklar har en tydlig koppling 

till begreppet stöd och således är relevanta artiklar till syftet bör det inte påverkat resultatet. 

Bortfall som har redovisats i artiklarna tros inte ha någon signifikans för resultatet, då de olika 
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studierna påvisar snarlika resultat.  

 

Av de valda resultatartiklarna var tre från Norge, tre från Storbritannien, en från Sverige, fyra 

från USA, en från Kanada och två från Australien. Artiklarna från de olika länderna visade på 

liknande resultat och utan kulturella skillnader, vilket ses som en styrka. Totalt valdes 14 

artiklar ut varav 13 var kvalitativa och en kvantitativ. I alla artiklar framkom åsikter, 

upplevelser och känslor från främst föräldrar och tonåringar och mindre från yngre barn och 

sjuksköterskor vilket kan ses som en svaghet. Bortfallen redovisades i de flesta artiklar 

(Bilaga C1-13 och D) och berodde på att mammans sjukdomstillstånd försämrades eller att 

mamman dog vilket gjorde att en del familjer valde att avbryta sitt deltagande i studierna. Alla 

artiklar belyser att det behövs ytterligare forskning om hur barn skall bemötas i hälso- och 

sjukvården på ett åldersanpassat sätt.  

 

Resultatdiskussion  

Barn är i stort behov av stöd från familj och omgivning (Bugge et al., 2009; Turner et al., 

2008), men många gånger får barn inte det stöd de behöver (Grabiak, Bender & Puskar, 2007; 

Turner et al., 2007). Tonåringarna har ett behov att få prata med andra i samma ålder och 

situation och ser det som ett stort stöd (Enskär & Golsäter, 2009; Kristjanson et al., 2004), 

medan de yngre barnen ser föräldrarna som det största stödet (Bugge et al., 2008). 

Sjuksköterskorna behöver inte alltid ses som ett viktigt stöd för barnen om det finns tillgång 

till ett väl fungerande nätverk, såsom familj och vänner (Enskär & Golsäter, 2009) men 

Turner et al. (2007) belyser att sjuksköterskan ofta anser att barnen inte får tillräckligt med 

stöd. Tonåringar upplever ofta en brist av stöd från föräldrar och omgivning, till exempel 

grannar och kyrka, och att stödet som omgivningen erbjuder är riktad direkt till föräldrarna 

(Grabiak et al., 2007). Det är därför viktigt att sjuksköterskan tar sig tid att stötta barnen om 

föräldrarna inte har orken (Helseth & Ulfsaet, 2003). Ett sätt för sjuksköterskan att ge barnen 

stöd kan vara att erbjuda dem professionell kontakt med kurator, psykolog eller initiera 

kontakt med en stödgrupp (McCue & Bonn, 2003). Det finns en koppling mellan barn med 

depressionssymtom och en förälders depression, det är därför viktigt att även föräldrarna får 

tillgång till stöd, det kan vara från familj och vänner eller genom en professionell kontakt 

(Brown et al., 2007; Rizzo & Kirkland, 2005). Det kan även vara bra att informera om att det 

finns en sjukhuspräst att tillgå. Sjuksköterskan kan även indirekt ge barnen stöd genom att 

stötta föräldrarna och få dem att förstå vikten av att låta barnen vara delaktiga i 

sjukdomsprocessen. Sjuksköterskan behöver ta reda på hur det sociala nätverket runt barnen 

ser ut för att få en bild av hur stort stöd barnen har att tillgå. Ett sätt att börja på kan vara 

genom att prata enskilt med barnen och föräldrarna och utifrån det skapa sig en uppfattning. 

Sjuksköterskan kan även prata med anhöriga och vänner som besöker mamman på sjukhuset. 

Utifrån det kan sjuksköterskan erbjuda barnen det stöd som anses vara nödvändigt.   

Barnen mår som sämst när mamman får sjukdomsdiagnosen (Helseth & Ulfsaet, 2003; 

McCue & Bonn, 2003) och vid tillfällen då sjukdomstillståndet förändras, såsom vid 

håravfall, illamående eller när mamman blir inlagd på sjukhus (Bugge et al., 2009; Clemmens, 

2009; Forrest et al., 2006; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; McCue & Bonn, 2003). 

Förändringarna kan upplevas som skrämmande och obehagliga för barnen (Schjölberg, 2003). 

Barnen bör erbjudas en möjlighet att delta i mammans behandlingar för att få en ökad 

förståelse för sjukdomsprocessen (Billhult & Segersten, 2003). Sjuksköterskan kan stötta 

barnen genom att uppmuntra föräldrarna att låta dem delta i omvårdnaden av mamman. 

Genom att låta barnen delta i omvårdnaden ges barnen en chans att förstå mammans situation 
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bättre vilket kan minska risken för fantasier, såsom att även den andra föräldern kommer att 

dö och att bli lämnad ensam. Det kan exempelvis vara att låta barnen badda mammans panna 

vid illamående, få vara med om mamman skall raka av håret och prova ut en peruk. På 

sjukhuset kan föräldrarna och sjuksköterskan låta barnen besöka avdelningen, hjälpa till att 

hämta filtar om mamman fryser, få möjlighet till att delta vid måltider eller andra små saker 

som gör att de kan känna sig trygga i miljön. Äldre barnen kan, med stöd från föräldrarna och 

sjuksköterskan, få vara med vid provtagning samt när förband byts. 

 

Då alla barn inte uttrycker sina känslor verbalt, utan istället visar utåtagerande känslor såsom 

ilska, rastlöshet eller genom att gråta mycket (Bugge et al., 2008; Helseth & Ulfsaet, 2003; 

Kristjanson et al., 2004) måste sjuksköterskan vara extra uppmärksam på förändringar i 

barnens beteende (McCue & Bonn, 2003). Särskilt tonåringar är i en fas där de kan uppvisa 

ett beteende som inkluderar ilska och egoism, vilket är en fas där de ska bryta sig loss och 

skaffa sig egna relationer utanför familjen (Rizzo & Kirkland, 2005). Sjuksköterskan bör 

därför komma ihåg att barnens beteende inte alltid hör ihop med mammans sjukdom, utan kan 

vara en del i barnens utvecklingsfas. Sjuksköterskan som möter barnen bör tänka på att varje 

barn är en unik individ, att de kan reagera och uttrycka känslor på olika sätt. Samtal med 

barnen bör därför anpassas utifrån ålder och mognad. Det kan därför vara bra om varje 

avdelning har tillgång till informationsbroschyrer eller böcker där det går att läsa om barns 

olika utvecklingsfaser, för att underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal när de möter barn 

som befinner sig i en svår livssituation. Det kan även vara bra om hälso- och 

sjukvårdspersonal ges möjlighet att få utbildning i att samtala med barn och att de har tillgång 

till en kurator att rådfråga när kunskap saknas.        

 

Genom att barnen ser föräldrarnas beteende, förstår de att något hemskt har hänt och om 

information undanhålls, förhindras barnen att få det stöd de behöver (Turner et al., 2008). 

Barn vill ofta ställa frågor om döden och sjukdomen, men är ibland oroliga för hur föräldrarna 

ska reagera (Bugge et al., 2009; Forrest et al., 2009; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). När 

de inte ställer frågor, kan föräldrarna uppfatta det som att de fått tillräckligt med information 

(Forrest et al., 2009). Sjuksköterskan måste därför ge föräldrarna stöd så att de pratar direkt 

till barnen (Fitch & Abramson, 2007; Kristjanson et al., 2004) och bistå barnen med djupare 

information och kunskap, om det anses nödvändigt (Fitch & Abramson, 2007; Forrest et al., 

2006). Sjuksköterskor som arbetar med cancersjuka patienter måste ha ett holistiskt synsätt, 

genom att se hela familjen och tillgodose alla familjemedlemmars behov av information 

(Fitch & Abramson, 2007; Kristjanson et al., 2004). Om barnens behov av information inte 

tillgodoses, kan barnen uppleva en rädsla och ett utanförskap (Clemmens, 2009; Fitch & 

Abramson, 2007). När barn inte möts av förståelse och inte tillhandahåller tillräcklig kunskap 

om mammans sjukdom, finns det risk för att de känner skuld och skam (Frank, 2012). I 

motion (2012/13: So367) uttrycks vikten av att ge barn likvärdig den information som ges till 

vuxna, men det är dock något som hälso- och sjukvårdspersonal ofta glömmer bort och istället 

för att få information blir barnen tysta åskådare (Enskär & Golsäter, 2009; Kean, 2009). 

Tonåringar har en kognitiv förmåga att förstå vad som händer med mamman och behöver 

därför få kontinuerlig och lättförståelig information om mammans sjukdom direkt efter 

diagnostiseringen (Kristjanson et al., 2004). För att kunna ge tonåringarna adekvat 

information behöver sjuksköterskan först ta reda på vad de redan kan och vet om sjukdomen. 

Genom att skapa en diskussion får sjuksköterskan veta vilka kunskaper som redan finns och 

kan informera därefter. Det kan även uppstå nya frågor under diskussionens gång som kan 

besvaras, vilket kan öka tonåringarnas kunskaper ytterligare. Barnen behöver informeras så att 

de kan få en förståelse för vad som händer och få känna sig delaktiga i familjen, vilket kan 

minska deras oro och rädsla. Sjuksköterskan måste därför uppmärksamma barnen i familjen 
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och deras behov av stöd och inte enbart lägga fokus på mamman. Ett första steg kan vara att 

sjuksköterskan bekräftar barnen som egna individer och inte bara ser familjen som en enhet, 

med samma behov av stöd och information. 

Många döttrar vill ha särskilt anpassad information om den genetiska ärftligheten av 

bröstcancer, då de känner en rädsla över att själva drabbas (Bugge et al., 2008; Forrest et al., 

2006; Kristjanson et al., 2004; Stiffler et al., 2008a). En del döttrar vill veta mer om 

metoderna för att upptäcka bröstcancer (Stiffler et al., 2008a). Döttrarna kan exempelvis få 

prata med en onkolog eller kirurg som har stor kunskap om sjukdomen och dess ärftlighet, 

men även få skriftlig information och hänvisning till olika informationssajter. Det kan även 

ses som fördelaktigt att informera döttrarna om metoderna som används vid diagnostisering 

och visa den utrustning som används. 

 

Rizzo och Kirkland (2005) och Bugge et al. (2008) betonar att barn har olika behov av 

information och att det är något som föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal måste vara 

medvetna om. Det är viktigt att informationen ges på ett detaljerat och begripligt sätt och att 

den kommer vid rätt tillfälle (Kristjanson et al., 2004). Sjuksköterskan bör inleda samtalet 

med öppna, inbjudande frågor, inte använda ett för komplicerat språk och betona att det inte 

är barnens fel att mamman blivit sjuk (Enskär & Golsäter, 2009). Dock beskriver en studie att 

sjuksköterskan ofta känner att de inte de har den kunskap som behövs för att informera barnen 

(Turner et al., 2007). Ett sätt för sjuksköterskan att förmedla information på, är genom att 

sätta sig ner och prata ostört med barnen på deras nivå och låta dem upprepa informationen, 

på så vis försäkrar sig sjuksköterskan om att barnen förstår. Sjuksköterskan behöver lyssna på 

barnen och låta dem få ställa sina frågor, om och om igen. Det är viktigt att ha tålamod och 

svara ärligt och lättförståeligt på frågorna för att få barnen att öppna sig och känna sig trygga. 

Det vore även bra om varje avdelning erbjöd åldersanpassad, skriftlig information i form av 

broschyrer så att barnen själva i lugn och ro kan sätta sig och läsa. Barnen kan behöva få prata 

med andra barn i liknande situation och det kan därför vara bra om sjuksköterskan informerar 

om vilka stödgrupper som finns att tillgå och tillhandahålla adresser till olika internetforum. 

  

Konklusion  

Barn till en mamma som diagnostiserats med bröstcancer har både känslomässiga och 

informativa behov av stöd. Varje barn har sitt eget sätt att uttrycka sina känslor samt förhålla 

sig till omgivningen och situationen. Som sjuksköterska kan stöd ges genom att möjliggöra 

barnens delaktighet i vården av mamman, ge barnen utrymme för samtal, låta barnen ställa 

frågor och lyssna. Stöd kan även fås genom familj, vänner eller stödgrupper, där de kan dela 

sina upplevelser och tankar med andra barn i liknande situation. Barnen vill ha tydlig, ärlig 

information såsom namnet på sjukdomen, hur allvarlig sjukdomen är samt vad föräldern vet 

om sjukdomen. Barnen behöver information för att förstå sjukdomssituationen men upplever 

att föräldrarna många gånger inte vet vad de skall säga. Det är vanligt förekommande att 

barnen förstår att något allvarligt händer innan någon berättar det för dem. Det är viktigt att 

sjuksköterskan gör en noggrann bedömning av eventuella förändringar i barnens beteende vid 

tidpunkter då det sker en förändring i mammans sjukdomsförlopp. Sjuksköterskor anger att de 

har bristande kunskap om barnens utvecklingsstadier, deras behov av information samt hur 

informationen ska ges. Barn som får information anpassad till sin kognitiva förmåga och ålder 

anpassar sig lättare till den känslomässiga påfrestning de utsätts för när mamman blir sjuk.  
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Implikation  

Barn är vanligt förekommande som nära anhörig inom hälso- och sjukvården. Det är av stor 

vikt att hälso- och sjukvårdspersonal har kännedom om den lagstiftningen som innefattar barn 

som närstående samt deras rättigheter. Genom att det finns tydliga nationella riktlinjer eller 

vårdprogram, där det framgår vilka åtgärder som skall vidtas när barn är anhörig vid en 

omvälvande situation som när en cancerdiagnos ställs, kan sjuksköterskan vidta förebyggande 

åtgärder för att barn inte skall drabbas av psykisk ohälsa. Sjuksköterskan behöver riktlinjer 

samt kunskap om barnens behov av stöd, barns reaktioner, hur barnen skall bemötas samt hur 

informationen skall förmedlas. Redan i grundutbildningen till sjuksköterska bör studenten 

förberedas på hur barn som anhöriga skall bemötas i vården, för att på ett empatiskt sätt 

främja en optimal omvårdnad. Litteraturstudien påvisar att ytterligare forskning behövs 

utifrån barns behov av stöd när en mamma diagnostiserats med en allvarlig sjukdom och då 

främst ur de mindre barnens perspektiv.
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Tabell 1. Sökordsöversikt    Bilaga A 

 

Sökord 

 

PubMed 

Mesh term 

 

CINAHL 

Subject Heading 

List 

 

PsycINFO 

Thesaurus 

Bröstcancer  Breast cancer Breast cancer 

Tonåring  Adolescent Adolescent 

Allvarlig Sjukdom Serious Illness   

Föräldrarnas cancer Parental cancer Parental cancer Parental cancer 

Coping Coping  Coping 

Sjuksköterska Nurse Nurse  

Mamma   Mother 

Vuxen Adult   

Barn Child* Child* Child* 

Psykologisk  Psycho* Psycho* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 2. Sökhistorik     BilagaB 

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska 

Operatorer 

Antal 

Träffar 

Lästa 

abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

121018 

 

PsycINFO Mother AND breast 

cancer AND child* 

Limits: 2002-2012 

93 19 9 5 

121020 

 

PubMed Parental cancer AND 

serious illness AND 

coping 

Limits: 10 years  

8 3 2 2 

121022 

 

 

CINAHL 

 

Parental cancer AND 

child* AND psycho* 

Limits: 2002-2012 

42 13(1) 7 1 

121022 

 

CINAHL Breast cancer AND 

adolescent 

Limits: 2002-2012 

35 7(1) 5 4 

121029 

 

PubMed Serious Illness AND 

Adult AND Nurse AND 

Child* 

Limits: 10 years 

16 2(1) 0 0 

121029 

 

PsycINFO Coping AND adolescent 

AND breast cancer 

13 3(3) 0 0 

121107 PsycINFO Parental cancer AND 

child* AND psycho* 

Limits: 2002-2012 

423 24(14) 6 0 

Totalt: 

 

  630 71(20) 29 12 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C1 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2003 

Sverige 

PubMed 

 

Billhult, A. & 

Segesten, K. 

Strength of 

Motherhood: 

nonrecurrent 

breast 

cancer as 

experienced 

by mothers 

with 

dependent 

children 

Syftet var att 

(1) beskriva 

mammors, 

med beroende 

barn, 

erfarenhet av 

bröstcancer 

och (2) 

undersöka 

vilka 

strategier 

dessa kvinnor 

använde för 

att klara av 

sjukdomen i 

relation till 

sina barn 

En kvalitativ 

fenomenologisk intervju 

studie. 

Tio kvinnor i åldrarna 32-48 

år som diagnostiserats med 

bröstcancer och hade 

hemmaboende barn 

intervjuades. Intervjuerna 

genomfördes i hemmet eller 

på sjukhuset. Textens 

betydelse analyserades i tre 

faser: helhet/del/helhet.  

Intervjuerna bandinspelades 

och transkriberades. 

Bortfall: inget. 

Det var viktigt för mammorna 

att upprätthålla en så normal 

hemmiljö som möjligt för att 

kunna fortsätta det dagliga livet 

med barnen. Sjuksköterskan 

spelade en viktig roll i att stötta 

mammorna och hjälpa dem att 

upprätthålla så mycket 

normalitet för barnen som 

möjligt. Ett sätt var att erbjuda 

barnen att delta vid mammans 

behandlingar. 

 

Grad I 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C2 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Norge 

Manuell sökning 

Bugge, K. E., 

Helseth, S. & 

Darbyshire, P. 

Children`s 

Experiences 

of 

Participation 

in a Family 

Support 

Program 

When Their 

Parent Has 

Incurable 

Cancer. 

Syftet var att 

bedöma om 

Family 

Support 

Program 

uppnådde sitt 

syfte. 

En kvalitativ intervju studie. 

I studien deltog föräldrar 

med obotlig cancer som hade 

minst ett barn i åldern fem 

till 18 år. Elva patienter bjöds 

in, en avböjde och fyra 

stycken var tvungna att 

avbryta studien på grund av 

sjukdomens svårighetsgrad. 

Tolv barn från de återstående 

familjerna deltog. Barnen var 

mellan sex och 16 år. Alla 

deltagare intervjuades en 

gång under en period av sex 

veckor efter avslutat 

program. Intervjuerna 

utfördes på sjukhuset eller i 

deltagarnas hem.  

Intervjuerna bandinspelades 

och transkriberades. 

Bortfall: fem stycken. 

Barn förstod en förälders 

sjukdom på olika sätt beroende 

på bland annat ålder. Barnen 

behövde stöd både från 

föräldrar och hälso- och 

sjukvårdspersonal. Det räckte 

inte att bara informera om 

situationen utan barnen var 

tvungna att få hjälp att förstå 

sina känslor och lära sig att 

hantera dem. 

Grad I 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C3 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Norge 

PubMed 

Bugge, K. E, 

Helseth, S. & 

Darbyshire, P. 

Parent`s 

experience 

of a Family 

Support 

Program 

when a 

parent has 

incurable 

cancer. 

Syftet var att 

hjälpa familjer 

där en av 

föräldrarna 

diagnostiserats 

med obotlig 

cancer, att stödja 

kommunikationen 

mellan barn och 

förälder genom 

ett ”Family 

Support 

Program”.  

 

En kvalitativ intervju studie. 

Deltagarna bestod av 

patienter med obotlig cancer, 

deras partners samt före detta 

partners med barn i åldrarna 

fem till 18 år. Av de som 

fick förfrågan att delta 

avböjde en, fyra av dem fick 

avslutade på grund av snabb 

försämring av sin sjukdom 

och två dog innan 

intervjuerna hann avslutas. 

Slutligen intervjuades 13 

föräldrar av 20 tillfrågade. 

Intervjuerna bandinspelades 

och transkriberades. 

Bortfall: sju stycken. 

 

Det visade sig i studien att i 

familjer där den ena föräldern 

drabbats av obotlig cancer 

fanns ett stort behov av hjälp 

med att förstå barnens behov av 

information och stöd. Efter att 

ha deltagit i The family Support 

Program upplevde deltagarna 

att de kunde prata mer öppet 

om sin situation, kom närmre 

sina barn samt att de fick lära 

sig hur dem kunde stötta barnen 

att hantera situationen på bästa 

sätt. 

Grad I 

 

 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C4 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

PsycINFO 

 

Clemmens, D. A. The 

Significance 

of 

Motherhood 

for 

Adolescent 

Whose 

Mothers 

have Breast 

cancer. 

Syftet var att 

beskriva 

ungdomars 

upplevelse av 

att leva och 

kommunisera 

med en 

mamma som 

har 

bröstcancer.  

  

En kvalitativ 

semistrukturerad intervju 

studie.  

Deltagarna var 11 ungdomar 

mellan 13-19 år, vars 

mammor fått en bröstcancer 

diagnos inom ett år innan 

studien genomfördes.  

Intervjun bandinspelades och 

transkriberades. 

Bortfall: inget. 

Tonåringarnas liv förändrades 

drastiskt när mamman fått 

diagnosen bröstcancer. 

Tonåringar ifrågasatte sin egen 

och sin mammas dödlighet samt 

upplevde oro, stress och 

depression. Döttrarna upplevde 

även en oro över risken att själv 

drabbas av sjukdomen. Studien 

visade betydelsen av att 

informera och ha en öppen 

kommunikation med 

tonåringarna.  

 

Grad II 

 

  



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C5 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Kanada 

CINAHL 

 

Fitch, M. I. & 

Abramson, T. 

Information 

needs of 

adolescent 

when a 

mother is 

diagnosed 

with breast 

cancer. 

Syftet var att 

identifiera 

tonåringars 

behov av 

information 

när deras 

mamma 

diagnostiserats 

med 

bröstcancer.  

En kvalitativ pilotstudie.  

Intervjuer med 14 tonåringar 

utfördes, en intervju togs bort 

då mamman fått diagnosen 

mer än tio år tillbaka. 

Tonåringarna var vid 

diagnostiseringen mellan 13-

19 år och vid intervjun 

mellan 16-25 år. Intervjuerna 

skedde över telefon och 

bandinspelades.  

Inspelningen transkriberades 

och alla identifierande 

kännetecken togs bort.  

Bortfall: inget. 

Tonåringar hade ett behov av att 

få information när mamman 

diagnostiseras med bröstcancer.  

Cancersjuksköterskan behövde 

tänka på tonåringarnas 

informations behov och föra en 

diskussion med föräldrarna om 

vikten av att tillhandahålla 

information. 

Cancersjuksköterskan kunde 

även stötta kvinnorna i 

kommunikationen med 

tonåringarna samt erbjuda att 

prata med dem efteråt för att 

svara på eventuella frågor om 

sjukdomen och behandlingen. 

Grad II 

 

  



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C6 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Storbritannien  

PubMed 

Forrest, G., 

Plumb, C., 

Ziebland, S. 

& Stein, A. 

Breast cancer 

in the family-

children´s 

perceptions 

of their 

mother´s 

cancer and its 

initial 

treatment: 

qualitative 

study 

Syftet var att 

undersöka hur 

barn till 

mödrar som 

nyligen blivit 

diagnostiserade 

med 

bröstcancer 

uppfattar sin 

mammas 

sjukdom och 

den inledande 

behandlingen. 

Kvalitativ intervju studie. 

Mammor med bröstcancer i 

steg I-III och barn under 18 

år tillfrågades. 73 kvinnor 

erbjöds att delta, varav 37 

deltog. Efter intervjun 

lämnades ett skriftligt 

informationsformulär till 

mamman för vidarebefordran 

till sina barn. Två separata 

formulär utformades, ett för 

ålder sex till nio år och ett för 

barn över nio år. Trettioen 

barn accepterade inbjudan. 

Intervjuerna bandinspelades 

och transkriberades. 

Bortfall: 36 stycken. 

 

 

Föräldrar med en livshotande 

sjukdom behöver ges stöd för 

att kunna prata med sina barn 

om sjukdomen. Sjuksköterskan 

är väl lämpad att ge det stödet 

samt, vid behov, även delta i 

diskussionen med barnen. 

Lämplig information borde 

tillhandahållas som en del av 

vården och mer information 

riktad direkt mot yngre barn 

behövdes. 

 

 

Grad I 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C7 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

England 

PsykINFO 

Forrest, G., 

Plumb, C., 

Ziebland, S. & 

Stein, S. 

Breast cancer 

in young 

families: a 

qualitative 

interview study 

of fathers and 

their role and 

communication 

with their 

children 

following the 

diagnosis of 

maternal breast 

cancer. 

Syftet var att 

utforska 

kommunikationen 

mellan pappa och 

barn efter att 

mamma fått 

diagnosen 

bröstcancer, att 

undersöka 

skillnaderna i 

deras förståelse 

för sjukdomens 

påverkan samt 

identifiera 

olikheter i deras 

behov av stöd och 

information.  

En kvalitativ intervjustudie 

med tematisk analys.  

Detaljerade intervjuer med 

män och barn till kvinnor 

som diagnostiserats med 

bröstcancer utfördes i 

hemmet. Tjugoåtta män 

med och 31 barn i åldrarna 

sex till 18 år valde att delta. 

Två män uteslöts senare då 

de levde separat från 

familjen.  

Intervjuerna bandinspelades 

och transkriberades. 

Bortfall: två stycken. 

Papporna tyckte ofta att det 

var svårt att informera 

tonåringarna om mammans 

sjukdom och de kände att de 

behövde få mer information 

om sjukdomen och hur 

barnen kunde påverkas av 

beskedet. Det var viktigt att 

sjuksköterskan utförde en 

familjecentrerad vård och 

informerade om hur barn i 

olika åldrar reagerar på ett 

sjukdomsbesked. 

Sjuksköterskan borde även 

erbjuda att prata med 

tonåringarna om sjukdomen 

om det behövdes.   

Grad I 

  



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C8 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2003 

Norge 

PubMed 

 

Helseth, S. & 

Ulfsaet, N. 

Having a 

Parent With 

Cancer: 

Coping and 

Quality of 

Life of 

Children 

during 

Serious 

Illness in 

the Family. 

Syftet var att 

undersöka 

barns 

välbefinnande 

samt hur de 

hanterar 

situationen 

när en 

förälder i 

familjen 

drabbas av 

cancer. 

Kvalitativ intervju studie.  

Föräldrarna intervjuades två 

gånger var, med två till fyra 

månaders mellanrum, i 

hemmet. Kriterierna för att 

delta var att en av föräldrarna 

hade en allvarlig 

cancerdiagnos och minst ett 

barn i åldern sju till 12 år. Tio 

familjer valde att delta, de 

bestod sammanlagt av 11 

barn, tio mammor och åtta 

pappor. Under studien dog en 

pappa före andra intervjun, 

barnet intervjuades då andra 

gången efter att pappan dött. 

Två pappor, en sjuk och en 

frisk valde att inte fortsätta 

studien.  

Intervjuerna bandinspelades 

och transkriberades. 

Bortfall: tre stycken. 

Studien visade att barnen 

kämpade mycket på egen hand 

för att hantera förälderns 

sjukdom. Sjuksköterskan 

behövde uppmärksamma barnen 

och behövde en standarplan för 

sjukvårdspersonal, för hur de 

skulle kunna hjälpa barnen att 

hantera situationen 

  

Grad I 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C9 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

England 

Manuell sökning 

Kennedy, V. 

L. & Lloyd-

Williams, M. 

How 

children 

cope when a 

parent has 

advanced 

cancer 

 

Syftet var att 

utforska hur 

barn till en 

förälder med 

framskriden 

cancer 

påverkas samt 

vilket stöd 

som finns att 

tillgå. 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer. 

Studien bestod av 28 

deltagare från 12 familjer. 

Elva av deltagarna var barn i 

åldern åtta till18 år, tio av 

mammorna var 

diagnostiserade med cancer, 

och sju var friska. 

Intervjuerna utfördes på en 

lämplig tid och plats. 

Alla intervjuer bandinspelade 

och transkriberades. 

Bortfall: inget. 

Barnen påverkades mycket när 

en förälder diagnostiserats med 

cancer. Öppen kommunikation 

inom familjen kunde leda till att 

barnen bättre klarade av 

förälderns diagnos. Det var 

viktigt att få en förståelse för 

hur barnens liv påverkas för att 

bättre kunna utveckla ett 

lämpligt stöd.   

Grad I 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C10 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2004 

Australien 

CINAHL 

Kristjanson, L. 

J., Chalmers, 

K. I. & 

Woodgate, R. 

Information 

and Support 

Needs of 

Adolescent 

Children of 

Women 

With Breast 

Cancer 

Syftet var att 

få fram 

detaljerade 

beskrivningar 

av 

informations 

och stöd 

behovet hos 

tonåringar vars 

mammor 

drabbats av 

bröstcancer. 

En kvalitativ intervju studie. 

Studien bestod av 31 

tonåringar i åldern 12 till 18 

år som alla hade en mamma 

med en bröstcancer diagnos. 

Tjugofyra intervjuer utfördes 

med tonåringarna, antingen 

enskilt eller tillsammans med 

ett eller flera syskon. I 23 av 

fallen skedde intervjuerna i 

hemmet när det passade 

deltagarna. En intervju 

utfördes i annan privat miljö.  

Intervjuerna bandinspelades 

och transkriberades.  

Bortfall: inget. 

Tonåringar hade ett stort behov 

av att få information och stöd 

när deras mammor drabbats av 

bröstcancer. Sjuksköterskan 

kunde spela en stor och viktig 

roll i tillhandahållandet av vård 

som tillgodoser 

familjemedlemmarnas behov.  

Grad I 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C11 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

USA  

CINAHL 

Stiffler, D., 

Barada, B., 

Hosei, B. & 

Haase, J. 

When Mom 

Has Breast 

Cancer: 

Adolescent 

Daughters` 

Experiences 

of Being 

Parented. 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheterna 

av att bli 

föräldern när 

mammor blir 

diagnostiserade 

samt 

behandlade för 

bröstcancer ur 

tonårsdöttrars 

perspektiv. 

En kvalitativ empirisk 

fenomenologisk intervju 

studie.  

Deltagarna var åtta döttrar till 

mammor som fått diagnosen 

bröstcancer och avslutat 

behandlingen. Döttrarna var 

mellan tio och 15 år vid 

diagnosen. Åldern vid 

tidpunkten för intervjun var 

mellan 13-24 år.   

Intervjuerna bandinspelades 

och transkriberades.     

Bortfall: inget.        

Döttrarna kämpade med 

förändringarna som pågick i 

deras liv och upplevde att de 

befann sig i ombytta roller med 

mammorna. Det blev en konflikt 

mellan att tillgodose sina egna 

behov och tillgodose 

mammornas behov. Döttrarna 

önskade att få hjälp med 

kommunikationen till 

mammorna och andra. 

Grad II 

 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C12 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

USA 

CINAHL 

Stiffler, D., 

Haase, J., 

Hosei, B. & 

Barada, B 

Parenting 

Experience 

With 

Adolescent 

Daughters 

When 

Mothers 

Have Breast 

Cancer 

Syftet var att 

undersöka en 

mammas 

erfarenhet av 

föräldrarskap 

åt en tonårig 

dotter vid 

diagnostisering 

samt 

behandling av 

bröstcancer. 

En kvalitativ empirisk 

fenomonologisk intervju 

studie.  

Studien inkluderade åtta 

döttrar och åtta kvinnor. 

Kvinnorna var 37-46 år, hade 

diagnostiserats med 

bröstcancer steg 0-IV och 

hade avslutat behandlingen. 

Döttrarna var i åldern 13-18 

år under diagnostiseringen 

samt behandlingen. 

Tidsbegränsade intervjuer 

utfördes. 

Intervjuerna bandinspelades 

och transkriberades.  

Bortfall: inget. 

Studien visade att mammorna 

satte en hög prioritering på 

föräldraskapet och försökte 

skydda sina tonårsdöttrar från 

verkligheten genom att fortsätta 

leva sina liv så normalt som 

möjligt. Det visade sig finnas ett 

behov av att få hjälp med 

kommunikationen för att kunna 

föra en dialog om känsliga 

ämnen med döttrarna.  

 

Grad II 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C13 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Australien 

CINAHL 

Turner, J., 

Clavarino, A.,         

Yates, P., 

Hargraves, M. 

& Connors, V. 

Oncology 

nurses´perc

eptions of 

their 

supportive 

care for 

parents with 

advanced 

cancer: 

challenges 

and 

educational 

needs 

Syftet var att 

bedöma 

uppfattningarn

a som 

onkologisjuksk

öterskorna har 

om den 

psykosociala 

vård de ger till 

patienter som 

lider av 

framskriden 

cancer och de 

utmaningar de 

upplever sig 

ställas inför i 

omvårdnaden 

för att därefter 

fastställa de 

utbildningsbeh

ov som finns. 

 

En kvalitativ studie. 

I studien deltog 24 

onkologisjuksköterskor från 

tre storstadssjukhus. 

Deltagarna delades in i fyra 

fokusgrupper om fyra till 10 

personer per grupp. 

Gruppträffar med 

diskussioner utfördes på tid 

och plats som passade 

deltagarna. Fem 

sjuksköterskor hade inte 

möjlighet att delta på 

träffarna och individuella 

telefonintervjuer hölls. 

Diskussionerna och 

intervjuerna bandinspelades 

och transkriberades.  

Bortfall: inget. 

Föräldrar som undvek att berätta 

för barnen om allvaret i 

sjukdomen fick ofta 

sjuksköterskan att känna sig 

stressad då de upplevde att 

barnen var i behov av stöd och 

information. Sjuksköterskan 

ville få mer utbildning i hur de 

kunde hjälpa föräldrarna att 

kommunicera med barnen, de 

ville även få mer utbildning i hur 

barn i olika åldrar påverkades av 

sjukdomen.     

Grad II 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod   Bilaga D1 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

USA 

PsycINFO 

Brown, R. T., 

Fuemmeler, 

B., Anderson, 

D., Jamieson, 

S., Simonian, 

S., Kneuper 

Hall, R., & 

Brescia, F. 

 

Adjustment 

of Children 

and Their 

Mothers 

with Breast 

Cancer 

Syftet var att 

utreda hur barn 

till mammor 

med aktiv 

respektive icke 

aktiv 

bröstcancer 

anpassar sig i 

jämförelse med 

en frisk 

kontroll grupp. 

En kvantitativ studie. 

Studien innefattade 

sammanlagt 80 kvinnor samt 

deras äldsta barn. Fyrtio 

kvinnor hade haft en 

bröstcancer diagnos och 40 

kvinnor tillhörde en frisk 

kontrollgrupp. Kvinnorna var 

mellan 33 och 61 år och 

barnen mellan åtta och 19 år. 

Ett möte bokades in med 46 

kvinnor med bröstcancer 

varav sex stycken inte 

uppfyllde kriterierna. 

Kvinnorna och barnen 

besvarade ett frågeformulär 

som inkluderade mätning av 

symtomer såsom oro, 

depression och 

posttraumatisk stress 

syndrom. 

Bortfall: sex stycken. 

Det var viktigt med stöd från 

både familj och vänner för att 

minska stressen som 

cancerdiagnosen medförde. 

Stödet har visat sig fungera som 

en skyddande faktor även för 

barnen. Studiens resultat är 

viktigt för kliniska insatser för 

kvinnor som överlever 

bröstcancer då de sociala 

interaktionerna visat sig kunna 

leda till en förbättring av 

familjens anpassning och 

bearbetning av den situationen 

de befinner sig i. 

 

Grad II 

 


