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Sammanfattning 
När en förälder drabbas av cancersjukdom blir även barnen påverkade. Tidigt i livet 
utvecklar barn en rädsla av att bli övergiven av sin förälder. Då en förälder drabbas av 
sjukdom kan barnet uppleva det som ett hot eftersom barnet är oroligt över att föräldern 
kan dö. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva barns erfarenheter av att leva 
med en förälder med cancersjukdom. Grunden för resultatet i föreliggande 
litteraturstudie utgjordes av 11 vetenskapliga artiklar som analyserades och granskades. 
I resultatet framkommer fyra teman: emotionella reaktioner, samspel, kommunikation 
och behov av stöd. Beskedet av förälderns cancerdiagnos upplevdes av barnen som 
hjärtskärande, ledsamt, upprörande, oroande, chockerande samt skrämmande. Barnen 
upplevde att det var deras ansvar att ta hand om föräldern, syskon och hushållet under 
förälderns cancersjukdom. Cancersjukdomen bidrog till en ökad närhet mellan barnet 
och föräldern och även till att barnet kände en tacksamhet över sin familj. En öppen 
kommunikation gjorde att barnen kände sig inkluderade, delaktiga i familjen och trygga. 
Den öppna kommunikationen skapade även en tillit mellan barnet och föräldern. Det är 
av betydelse att belysa barns erfarenheter då en förälder drabbas av cancersjukdom för 
att föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal ska få en djupare förståelse för barnet. 
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Abstract 

When a parent suffers from cancer the children are also affected. Early in life, children 
may develop a fear of being abandoned by their parents. When a parent suffers from an 
illness, the child may experience this as a threat because the child is worried that the 
parent may die. The aim of this review was to describe children’s experiences of having 
a parent diagnosed with cancer. This review is based on 11 articles that were analysed 
and scrutinized. The result reveals four themes: emotional reactions, interactions, 
communication, and the need for support. The announcement of the parent's cancer 
diagnosis was described by the children as heartbreaking, sad, shocking, disturbing and 
frightening. The children felt a responsibility to take care of the parent, siblings and the 
household during the parent's cancer. When the child performed household chores with 
the family, it strengthened family bonding. The cancer brought child and parent closer 
to one another and the children felt a gratitude over their family. An open 
communication contributed to children’s sense of being included, a part of the family 
and a sense of security. Open communication also helped to build a trust between child 
and parent. It is important to highlight children's experiences when a parent suffers from 
cancer so that parents and healthcare professionals can have a deeper understanding for 
the children. 
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Inledning 
 
I Sverige förlorar drygt tre procent av alla barn under 18 år en förälder under sin 
uppväxt. Det motsvarar cirka 3 000 barn per år, därmed åtta barn per dag. Av dödsfallen 
beror cirka 40 % på cancer (Socialstyrelsen, 2013). Cancer ökar i det svenska samhället 
och under 2012 diagnostiserades det 58 000 nya cancerfall (Cancerfonden, 2014). En 
bidragande orsak är att människan idag har en längre livslängd än tidigare. Enligt 
Cancerfonden (2014) kommer mer än var tredje person i Sverige få en cancerdiagnos 
under sin livstid.  
 
Enligt FN:s barnkonvention definieras barn som en människa under 18 år såvida inte 
lagen påvisar att barnet blir myndig tidigare (FN-förbundet, 1989). I Sverige är barn 
enligt lag omyndiga fram till sin 18 årsdag (SFS 1949:381). I denna litteraturstudie 
benämns därför alla under 18 år som barn. 

Barnen tänkte ofta på döden i samband med cancer (Bugge, Helseth & Darbyshire, 
2008). Döden kan manifestera sig på två sätt för barnen (Tamm, 2003). Det ena är att 
döden i sig kan komma att slå tillvaron ur spel och skapa ångest, det andra är att döden 
kan hota barnet att bli övergiven och sårbar i en fientlig och farlig värld. Kirkevold & 
Strømsnes Ekern (2003) menar att barnens värld består av en relationsvärld. 
Relationerna är viktiga för barnet eftersom relationerna inger trygghet och stabilitet. När 
en familjemedlem blir sjuk och i vissa fall dör försvinner en viktig person för barnet 
samt en del av barnets värld. Att vara barn till en svårt sjuk förälder samt att i vissa fall 
mista sin förälder kan vara bland de mest dramatiska som kan hända ett barn 
(Socialstyrelsen, 2013). Även Tamm (2003) menar att det inte är naturligt att en förälder 
avlider då barnen är unga. Redan innan en förälders bortgång kan barnet uppleva ett hot 
om att föräldern ska dö, vilket ofta gör barnet ängsligt och rädd (Socialstyrelsen, 2013; 
Stiffler, Barada, Hosei & Haase, 2008). Om barnets förälder drabbats av svår sjukdom 
är barnet i en väldigt utsatt position (Socialstyrelsen, 2013). Detta då den sjuke 
föräldern inte alla gånger har kapacitet att ge det stöd och den omvårdnad som barnet 
behöver samt för att barnet själv inte alltid har förståelse för vad som sker eller varför 
(ibid). Detta gäller särskilt de yngre barnen. Föräldern kan ibland fatta beslutet att inte 
dela med sig av sina bekymmer rörande sin sjukdom till barnet eftersom de inte vill 
oroa dem i onödan. Dock har barn och unga en tendens att uppmärksamma och beröras 
av en förälderns oro, och ibland även oroa sig mer än de vuxna. Lämnas ett barn utan 
adekvat information kan barn istället börja fantisera, göra egna tolkningar och i vissa 
fall även leta fel hos sig själva (Socialstyrelsen, 2013).  
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska hälso- och sjukvårdspersonal särskilt 
ta hänsyn till barns behov av råd, stöd och information då en förälder eller en annan 
myndig person som barnet lever tillsammans med drabbats av allvarlig sjukdom. Hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 2014:822) betonar att vårdpersonal även ska finnas till som 
stöd för patientens barn. I vissa fall kan vårdpersonal behöva kontakta annan lämplig 
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personal med speciell kompetens om barns utveckling och reaktioner för att förmedla 
informationen (Socialstyrelsen, 2013). 
 

Bakgrund 
 

Family nursing 
Enligt Hanson (2001) är family nursing en process som är inriktad på hälso- och 
sjukvårdsbehovet hos familjer och som kan riktas till både sjuka och friska 
familjemedlemmar (Hanson, 2001; Dahlberg & Segersten, 2010). Sjukvårdens uppgift 
är att stärka både individen samt familjen som grupp, att få dem att utvecklas samt ge 
varandra stöd. Sjuksköterskans roll i family nursing är att undervisa familjer om 
välmående, relationer, hälsa samt föräldraskap ur ett familjeperspektiv. Sjuksköterskan 
samordnar, planerar och övervakar vården som familjen får samt tolkar och klargör 
information åt familjen. I de fall där familjemedlemmar inte kan föra sin egen talan 
fungerar även sjuksköterskan som ett språkrör för familjen (Hanson, 2001). De 
närstående ska även inkluderas vid ett patientfokuserat vårdande menar Dahlberg och 
Segersten (2010). Interaktion med andra är viktigt för människan och därför blir de 
närstående många gånger de viktigaste människorna patienten har. De närstående kan 
spela en betydande roll för patientens upplevelse av hälsa, förmågan att återfå samt 
bibehålla hälsa (Dahlberg & Segersten, 2010). 
 
Det har genom åren vuxit fram fyra perspektiv på family nursing som sjuksköterskan 
bör ha i åtanke i omvårdnadsarbetet med en familj (Hanson, 2001). Perspektivet 
sjuksköterskan väljer beror på olika faktorer som till exempel vilka resurser som finns, 
inom vilket vårdsammanhang sjuksköterskan arbetar i samt hur familjesituationen ser 
ut. De olika perspektiven kommer från olika grenar inom sjukvården till exempel 
mödravård, psykiatri, distrikt och primärvård. De fyra perspektiven på family nursing 
är: familjen som kontext, familjen som klient, familjen som ett system och familjen som 
en komponent till samhället. Första perspektivet, familjen som kontext, fokuserar på 
bedömning och vård av en enskild individ. Individen är i det främsta rummet och 
familjen är i bakgrunden. Familjen utgör sammanhanget för individen och kan antingen 
utgöra en resurs eller vara en stressfaktor för individens hälsa och sjukdom (Hanson, 
2001). Andra perspektivet, familjen som klient, fokuserar på varje enskild 
familjemedlem ur ett familjeperspektiv. Varje enskild familjemedlem bedöms av 
sjuksköterskan och sjukvård kan tillhandahållas för varje familjemedlem. Familjen som 
ett system är tredje perspektivet och fokuserar på familjen som ett interaktionssystem 
där helheten är större än summan av dess delar. Fokus ligger på individen och familjen 
samtidigt där tyngdpunkten är samspelet mellan familjemedlemmarna (Hanson, 2001). I 
det fjärde perspektivet ses familjen som en komponent i samhället. Familjen ses då som 
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en grundläggande enhet i samhället. Familjen som enhet interagerar med andra 
samhällsinstitutioner för att ta emot, utbyta eller ge kommunikation och tjänster (ibid).  
 

Familjen 
När människor använder ordet familj i samband med social interaktion förstås oftast 
ordets innebörd, men vid vidare analys kan definitionen av vad en familj är ges olika 
innebörd (Whyte, 1997). Familjen kan ha en inverkan på den enskilda individens 
välbefinnande och hälsa, både i positiv och negativ form (Kirkevold & Strømsnes 
Ekern, 2003). Individens föreställningar om familjen och dess betydelse är baserat på 
subjektiva erfarenheter, samhällets syn på familjen och den kulturella inställningen. 
Under Nightingale’s era, blev den historiska utvecklingen av familjen och omvårdnad 
tydligare (Hanson, 2001). Nightingale påverkade inrättandet av omvårdnad i hemmet av 
sjuka och fattiga genom hälsoundervisning i hemmet. Nightingale uppmuntrade även 
familjemedlemmar till soldaterna under Krimkriget att komma till sjukhuset för att ta 
hand om sina nära och kära (ibid).  

Vanligtvis är en familj en grupp människor som delar blodsband eller äktenskap med 
varandra (Kirkevold & Strømsnes Ekern, 2003). En familj är den minsta sociala enheten 
i samhället. När ett barn föds eller kommer till en familj via adoption utökas familjen, 
vilket för med sig nya roller, funktioner och uppgifter inom familjen. Enligt Kirkevold 
& Strømsnes Ekern (2003) är föräldrarnas viktigaste uppgift omvårdnaden och 
uppfostran av barnet. När barnet blir äldre och flyttar hemifrån får familjen återigen 
förändrade roller och uppgifter. Föräldrarnas uppgifter blir därefter att ta ansvar för sina 
föräldrar samt att stödja och hjälpa barn och barnbarn (Kirkevold & Strømsnes Ekern, 
2003). 
 
Sjukdom kan innebära svåra påfrestningar på familjemedlemmar (Kirkevold & 
Strømsnes Ekern, 2003). Det är en känslomässig berg- och dalbana för en familj när en 
förälder drabbas av cancer (Chesterson, 2011). I dessa fall är sammanhållning en viktig 
faktor för att lyckas, hävdar Kirkevold och Strømsnes Ekern (2003). Familjer som 
samarbetar och ställer upp för varandra har större chans att klara sig bra. Dock kan 
beteendet inom familjen komma att ändras då sjukdom infinner sig och därmed även 
familjens syn på andra människor och sjukdomen (Wright & Leahey, 1998).  
 

Barnets utveckling av rädsla 
Rädsla är en central känsla som förekommer i alla åldrar samt ett sätt för kroppen att 
undvika och förutse fara. Människan har nedärvda alarmreaktioner som utlöses vid fara, 
vilka är att fly det som skapar rädsla eller att möta rädsla (Tamm, 2003). Ordet rädsla 
definieras i Nationalencyklopedin (2014) som “en stark negativ känsla som uppkommer 
av att någon eller något upplevs som hotande”. Andra begrepp som hänvisar till 
begreppet rädsla är skräck, panik, ångest, ängslan, oro och fruktan (Tamm, 2003). 
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Barnet lär sig tidigt av sina föräldrar att frukta sådant som kan utgöra fara och hot 
(Tamm, 2003). Redan när barnet är några månader upplever barnet sina biologiskt 
nedärvda rädslor som till exempel rädsla för hastiga rörelser, starka ljud, höjder och 
instabila underlag. Rädsla för främlingar och separationsångest är ytterligare två rädslor 
som tillkommer under barnets första levnadsår och som finns med under hela 
människans liv. Främlingar representerar det okända som barnet ännu inte är bekant 
med. Separationsångest är något som barnet upplever då barnet separeras från sin 
förälder (Tamm, 2003). Separationsångesten är ett uttryck för barnets rädsla att bli 
övergiven. Detta hot om att bli övergiven av sin förälder är skrämmande för barnet och 
något som barnet kan reagera omedelbart på menar Tamm (2003).  
 
Fantasier, lekar och impulsiva handlingar kännetecknar barnets liv under den första åren 
och barnet förknippar ofta verkligheten med sitt eget agerande utan att bry sig om eller 
alltid veta om det är sant eller inte (Piaget, 2008; Tamm, 2003). Enligt Piaget (2008) är 
barnets sätt att tänka helt konkret då barnet inte reflekterar över hypotetiska antaganden 
utan tar sig an hinder allteftersom de uppvisar sig.  
 
Medvetenheten för döden och dess innebörd inträder i barnets värld kring 5 årsåldern då 
rädslan över föräldrarnas potentiella död väcks (Tamm, 2003). Barnen mellan sex och 
åtta år var rädda för att föräldern skulle och kunde dö (Christ & Christ, 2006). I 
Slaughter och Griffiths (2000) intervjustudie med barn mellan åldrarna fyra-åtta år 
hävdades det att barnen började få en biologisk förståelse för döden samt att deras 
föreställning om döden blev mer mogen med åldern. Rädslan för att själv dö 
uppkommer dock senare, menar Tamm (2003), då barnet är i nio årsåldern. 
  
Det är först runt 11-12- årsåldern som det fria tänkandet växer fram (Piaget, 2008). Det 
fria tänkandet utgörs av abstrakta tankar och idéer som inte alls behöver ha någon 
realistisk anknytning till verkligheten. Detta innebär att tonåringen förmår att teori bilda 
och bygga tankesystem, vilket yngre barn inte gör. Tack vare utvecklingen av det fria 
tänkandet kan även personlighetsutvecklingen ta fart (Piaget, 2008). I tonåren kan oro 
och ängslan uppstå i olika relationer med både vänner och familj menar Tamm (2003). 
Det är inte stora och djupgående konflikter som skapar oro utan mer vardagsproblem 
och åsiktsskillnader då tonåringar börjar råda över sina egna värderingar och regler 
(Tamm, 2003; Piaget, 2008). Även funderingar om framtiden uppstår, då det är många 
val som tonåringen ställs inför som kan skapa ångest, rädsla och vilsenhet (Tamm, 
2003).  

Förälderns betydelse för barnet 
Människan bär på ett närhetsbehov som är en del av däggdjursarvet (Uvnäs Moberg, 
2009). Att leva i smågrupper med god sammanhållning och närhet till varandra var 
precis lika viktigt för urtidsmänniskan som det är för nutidsmänniskan. Idag 
genomsyras idealet att vara någon som reder sig själv snarare än att tillhöra någon 
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(Uvnäs Moberg, 2009). Däggdjursarvet påverkar människan och hjälper människan att 
handskas med sin tillvaro och däribland de sociala relationerna. Begreppet anknytning 
innebär ett barns bindning till sin mor. Tidigare ansågs anknytningen uppstå ur mentala 
processer. Bowlby utvecklade begreppet och gav anknytningen en biologisk förklaring 
(Uvnäs Moberg, 2009).  
 
Barnets närhet till modern (eller fadern) stärker bandet mellan dem och gör att både 
barnet och föräldern mår bra och känner sig lugna (Uvnäs Moberg, 2009). Uvnäs 
Moberg (2009) skriver att instinktiva beteenden som modern och det nyfödda barnet 
uppvisar mot varandra är en del av däggdjursarvet med ett värde för barnets överlevnad. 
Den tidiga interaktionen mellan barn och förälder vid förlossningen är avgörande för 
barnets framtida förmåga till tillit och sociala interaktioner (Bowlby, 1982; Uvnäs 
Moberg, 2009).  

Enligt Bowlby (1982) är det mer än modern som föder ett barn som påverkar hur och 
vem ett barn knyter an till. Faktorer som främjar anknytning mellan barnet och 
anknytningspersonen är att barnet uppmärksammar personen som tar hand om barnet 
via syn och hörsel, barnets förmåga att urskilja personliga attribut hos den som vårdar 
barnet samt att barnet söker närhet till anknytningspersonen genom sina motoriska 
rörelser. Styrkan på anknytningen beror på hur väl anknytningspersonen svarar an på 
barnets sociala utveckling. Att bekräfta, uppmärksamma och interagera med barnet är 
det mest väsentliga för att barnet ska knyta an till anknytningspersonen. Vem barnet 
anknyter sig till beror till stor del på vem som tar hand om barnet samt vilken 
familjekonstellation barnet växer upp i. Den primära anknytningen kan ske till mor, far, 
syskon eller mor- och farföräldrar och inte bara till modern (Bowlby, 1982). Inom 12 
månader har de flesta barn utvecklat ett starkt band till anknytningsfiguren. Barnet söker 
sin anknytningsperson när barnet är hungrigt, sjukt, trött, rädd och osäker på var 
anknytningspersonen befinner sig. När anknytningspersonen kommer tillbaka vill 
barnet ha närhet av anknytningspersonen (Bowlby, 1982). Enligt Tamm (2003) kan 
ångest skapas från tidiga separationer hos det lilla barnet och kan ligga till grund för 
utvecklandet av en mängd olika rädslor senare i livet. Enligt Bowlby (1982) reagerar ett 
barn på ett speciellt sätt när barnet ser anknytningspersonen. När anknytningspersonen 
lämnar barnet markerar barnet detta genom att skrika, bli ledsen eller att fysiskt följa 
efter personen (Bowlby, 1982).  

Anknytningen ser liknande ut i högre åldrar (Bowlby, 1982). Barnen vill få närhet av 
föräldern genom till exempel att hålla hand med föräldern. När barnet känner rädsla 
eller oro söker barnet upp föräldern. När barnet kommer upp i tonåren förändras 
anknytningen mellan tonåring och förälder. Andra vuxna personer kan bli av betydelse 
istället för föräldern (Bowlby, 1982). Hur anknytningen mellan tonåringar och föräldrar 
förändras är individuell. Allt från att helt bryta sig loss från föräldrarna till att hålla kvar 
vid anknytningen. De flesta tonåringar har fortfarande kvar sin anknytning till föräldern, 
men anknytningen kan komma att bli något förändrad. Anknytningen kan för tonåringen 
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riktas mot personer utanför familjen till exempel mot skolan, arbetsgruppen eller sociala 
grupper (Bowlby, 1982). Bandet till föräldern fortsätter även in till vuxen ålder och 
påverkar beteendet hos barnet på många sätt. När barnet kommer upp i vuxen ålder kan 
anknytning även riktas mot barn och barnbarn. Under sjukdom och katastrof kommer 
barnet i vuxen ålder att söka närhet hos en känd och pålitlig person, vilket ses som ett 
naturligt beteende (Bowlby, 1982). 
 

Problemformulering 

Det är en känslomässig berg-och dalbana för en familj när en förälder drabbas av 
cancersjukdom. Barnet kan då komma att bli den närmast anhöriga till föräldern. 
Anknytningen mellan barnet och föräldern kan då bli hotad, vilket kan innebära att 
barnet upplever separationsångest, en rädsla för att bli övergiven av sin förälder. 
Sjuksköterskan behöver ha insikt om hur situationen kan erfaras av barn som har en 
cancersjuk förälder för att på bästa möjliga sätt kunna ge råd, stödja samt främja 
relationen mellan barn och förälder samt övriga familjen. För att öka sjuksköterskans 
kunskap och förmåga att förstå dessa barn är det av stor betydelse att belysa detta ämne.  

 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva barns erfarenheter av att ha en förälder med cancersjukdom. 

Metod 
 
Denna studie är en litteraturstudie vars uppgift är att analysera, identifiera och granska 
vetenskapliga artiklar för att kartlägga det valda omvårdnadsområdet (Friberg, 2012). 
Artiklar söktes i tre olika databaser: Cinahl, PubMed samt PsycINFO. Artikelsökningen 
påbörjades i databasen Cinahl som innehåller vetenskapliga artiklar från ämnesområdet 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). PubMed är en databas som innehåller 
artiklar i ämnena omvårdnad och medicin. Databasen PsycINFO innehåller artiklar om 
psykologisk forskning inom omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). 

Datainsamling 
Först gjordes en inledande informationssökning där sökord blandades osystematiskt för 
att få en inledande överblick över forskningsläget inom det valda ämnesområdet. Nästa 
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steg blev att göra en mer systematisk litteratursökning (Friberg, 2012), där sökningarna 
preciserades med relevanta sökord utifrån studiens ämnesområde, syfte och 
inklusionskriterier. De valda sökorden blev: cancer, förälder, föräldrar cancer, 
handskas, känsla, moder, barn och barn*. Sökord översattes till engelskans 
motsvarigheter, vilka blev: cancer, parent, parental cancer, coping, mother, emotion, 
child och child* (se Bilaga A, tabell 1). Trunkering (*) användes, vilket innebär att olika 
böjningsformer av ett ord tas med i samma sökning (ibid.). Boolesk sökteknik användes 
för att bestämma sökordens relation till varandra med hjälp av sök-operatorerna AND, 
OR och NOT (Friberg, 2012).  

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle beskriva barns erfarenheter av att ha 
en förälder med cancer samt vara publicerade mellan åren 2004-2014.  

Första sökningen gjordes i databasen Cinahl genom att kombinera de valda sökorden, 
parent AND cancer AND child. Sökoperatorn AND används för att kombinera två eller 
flera sökord med varandra och används för att specificera sökningen och avgränsa 
mängden artiklar (Henricson, 2012). Första sökningen resulterade i sex artiklar (se 
bilaga B, tabell 2). Samma sökning utfördes i PubMed där sökningen endast gav 
dubbletter eller artiklar som inte svarade an på inklusionskriterierna.  

Användning av Cinahl headings samt MeSH-termer gjordes också, vilket är 
databasernas ämnenslistor. Ämneslistorna innehåller ord som databaserna valt ut och 
som representerar de olika dokumentens innehåll (Friberg, 2012). Användandet av 
databasernas ämneslistor upplevdes dock som en begränsning eftersom de valbara orden 
i ämneslistorna inte passade syftet då förälder med cancer inte fanns som valbart ord. 
Alla sökningarna är därför gjorda som fritextsökning.  

Vid nästkommande sökningar användes trunkering. Eftersom en del av de redan valda 
resultatartiklarna handlade om hur barn och ungdomar handskades med förälderns 
cancer, börjades sökordet coping att användas i både Cinahl och PubMed. På så vis 
kunde en resultatartikel införskaffas (se bilaga B, tabell 2). När artikelsökningen inte 
gav fler resultatartiklar ändrades inklusionskriterierna.  
 
För att få fram fler artiklar utökades publiceringsåren med ytterligare fem år i både 
Cinahl och PubMed, från 2004-2014. De ändrade inklusionskriterierna resulterade i två 
granskade artiklar, varav en resultatartikel.  

Genom granskning av de valda resultatartiklars nyckelord framkom sökordet parental 
cancer. Sökorden parent AND cancer byttes ut mot sökorden parental cancer samt 
mother och father istället för parent. Första sökningarna med sökordet parental cancer 
begränsades återigen till publiceringsåren 2009-2014, vilket resulterade i tre granskade 
artiklar, varav en resultatartikel (se bilaga B, tabell 2). Sökordet parental cancer 
kombinerades med de tidigare använda sökorden samt en utökning av publiceringsåren 
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från 2004-2014. Sökningen gav dubbletter och artiklar som inte svarade an till syftet. 
Flertalet artiklar återkom vid flera av sökningarna. 

Sökordet experience användes vid ett flertal av sökningarna, men gav dubletter av 
artiklarna. Andra ord som syftar på erfarenheter som användes i sökningarna var 
emotion*, quality of life och feeling*. Av dessa tre gav sökordet emotion två 
resultatartiklar (se bilaga B, tabell 2). 

En av artiklarna som kom fram i sökningarna var en sammanfattning av en tidigare 
artikel. Beslutet togs då att manuellt söka upp den tidigare artikeln som visade sig vara 
från år 2003. Trots att artikelns publicerings år inte motsvarade inklusionskriterierna 
togs beslutet att ta med artikeln då artikeln inte överensstämde med syftet (se bilaga B, 
tabell 2). 

Samtliga sökningar gjordes även i databasen PsycInfo, men dock gav sökningarna 
dubbletter eller artiklar som inte svarade an till syftet eller inklusionskriterierna. 
Manuell sökning utfördes även genom att gå igenom de valda resultatartiklarnas 
referenser. Artiklarna visade sig dock vara antingen dubbletter eller inte svarade an mot 
syftet eller inklusionskriterierna.  

Vid granskningen exkluderades artiklar där föräldern redan avlidit av cancer samt 
artiklar där barnen intervjuats vid ett senare tillfälle som vuxna individer. De elva 
återstående artiklarna granskades med hjälp av Carlsson & Einman's granskningsmall 
(Carlsson & Eiman, 2003). Nio av artiklarna fick grad I och två av artiklar fick grad II. 
Alla artiklarna inkluderades i litteraturstudien och presenteras i artikelöversikterna (se 
bilaga C).  

Databearbetning 
Artiklarna lästes först igenom individuellt för att förstå innehållet i texten. Innehållet 
som svarade an till syftet markerades och översattes till svenska. Därefter diskuterades 
erfarenheterna som framkommit i artiklarna och likheter och skillnader identifierades. 
Dessa sammanställdes genom att göra en schematisk översikt (Friberg, 2012). Tjugotvå 
erfarenhetsdimensioner identifierades och kategoriserades till fyra bärande teman 
(Friberg, 2012). Av de 22 olika dimensionerna kunde flera av dessa kategoriseras under 
samma kategori. Slutligen framkom fyra tema: emotionella reaktioner, samspel, 
kommunikation och behov av stöd. Vilka artiklar som berör vilka teman redovisat i 
tabellen 4.  
 

 

 



 

 9 

Tabell 4. 
Redovisning av vilka artiklar som berör vilket tema. 

Artikel Emotionella 
reaktioner 

Samspel Kommunikation Behov av stöd 

Clemmens., 2009 X X X X 

Davey et al., 2011 X X  X 

Davey et al., 2003 X X X X 

Finch et al., 2009  X X X X 

Forrest et al., 2006 X  X  

Kennedy et al., 2009 
A 

X X   

Kennedy et al., 2009 B  X X X 

Kopchak Sheehan et 
al., 2011 

X X X X 

Maynard Mpsych et 
al., 2013 

 X X X 

Semple et al., 2013 X X X  

Thastum et al., 2008 X X X  

 

Forskningsetiska överväganden 
 
Samtliga artiklar redovisade hur ett etiskt godkännande erhölls. I fem artiklar (Semple 
& McCaughan, 2013; Thastum, Birkelund Johansen, Gubba, Berg Olesen & Romer, 
2008; Finch, & Gibson, 2009; Kopchak Sheehan & Burke Draucker (2011) & 
Clemmens, 2009) begärdes etiskt godkännande från etiska kommittéer. I fyra av 
artiklarna (Maynard Mpsych, Patterson, McDonald, & Mpsych Stevens, 2013; Kennedy 
& Lloyd-Williams, 2009B; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009A & Clemmens, 2009) 
begärdes samtycke från både föräldrar och barn inför genomförandet av studien. I 
studien (Forrest, Plumb, Ziebland, & Stein, 2006) gavs informationsblad om studien till 
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föräldrar och barn. Två olika åldersanpassade informationsblad gavs till barnen 
beroende på ålder. Barn över 9 år gav själva samtyckte till att delta i studien. För barn 
under 9 år gav föräldrarna tillåtelse att delta. I artikeln (Davey, Tubbs, Kissil & Niño, 
2011) frågade föräldrarna barn om de ville delta, barnen var över och under 15år. I 
Davey, Askew & Godette (2003) däremot diskuterades inte etiska aspekter.   
 
Riskerna med att genomföra en studie kan se ut på olika sätt. Emotionella risker kan 
utgöras av rädsla, skam eller obehag (Henricson, 2012). Risker med att göra studier på 
yngre barn kan vara att de kan sakna full förståelse för hur medverkandet i studien kan 
påverka dem. Barnen kan därför uppleva känslor av rädsla, skam och obehag. Nyttan 
med att genomföra studier måste överväga riskerna (Henricson, 2012). Att genomföra 
studier med barn där en förälder blivit drabbad av cancer kan ur ett nyttoperspektiv 
bidra till att samhället kan få en inblick i hur barn erfar situationen samt få en ökad 
kunskap hur samhället bäst kan bistå med stöd för barn.  
 

Resultat 
 
Fyra teman framkom: emotionella reaktioner, samspel, kommunikation och behov av 
stöd. Under varje tema beskrivs barnens erfarenheter. 

Emotionella reaktioner 
Beskedet om förälderns cancersjukdom uppfattades som en allvarlig och hotande 
livshändelse, både mot familjetryggheten och mot barn- och föräldrarelationen (Finch et 
al., 2009). Diagnostillfället beskrevs av barnen som hjärtskärande, ledsamt, upprörande, 
oroande, chockerande samt skrämmande (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; 
Clemmens, 2009; Semple et al., 2013; Davey et al., 2011; Finch et al., 2009; Davey et 
al., 2003; Forrest et al., 2006). Barnen kände en orättvisa att just deras förälder drabbats 
av cancersjukdom (Semple et al., 2013; Thastum et al., 2008).  
 
Barnen kände rädsla och oro över tankar kring hur dem skulle handskas med 
cancersjukdomen allt eftersom den fortlöpte, en oro över förälderns eventuella bortgång 
samt vilka konsekvenser bortgången skulle innebära för familjen (Clemmens, 2009; 
Finch et al., 2009; Forrest et al., 2006; Thastum et al., 2008). Barnen var oroliga över 
om föräldern någonsin skulle kunna återhämta sig fullständigt från cancersjukdomen 
(Davey et al., 2003; Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2011; Thastum et al., 2008). 
Barnen upplevde också en oro över sin egen och syskonens hälsa samt över risken att 
själva drabbas av cancer (Clemmens, 2009; Forrest et al., 2006).  

I Finch et al. (2009) och Thastum et al.(2008) upplevde barnen ofta en oro och rädsla 
över att besöka sin förälder på sjukhuset samt att separeras från föräldern då föräldern 
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vistades på sjukhuset. Barnen tyckte att det var svårt att se sin förälder sjuk och dålig 
speciellt under behandlingen (Semple et al., 2013; Clemmens, 2009). Biverkningar från 
förälderns behandling till exempel håravfall, trötthet, smärta och förälderns svaghet 
skapade oro och rädsla hos barnen (Semple et al., 2013; Davey et al., 2011; Davey et 
al., 2003; Forrest et al., 2006; Thastum et al., 2008; Kopchak Sheehan & Burke 
Draucker, 2011).  
 
Barnen berättade att ovissheten med förälderns sjukdom försvårade barnens sätt att 
handskas med cancersjukdomen samt att ovissheten skapade en frustration över att inte 
kunna påverka situationen (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; Thastum et al., 2008). 
Barnens känslor inför framtiden var präglade av ovisshet, ambivalens och oro över att 
föräldern inte skulle kunna vara med att bevittna kommande händelser i barnens liv 
eftersom utgången av cancersjukdomen inte kunde förutspås (Davey et al., 2011; 
Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2011).  

Samspel 
Cancersjukdomen gjorde att barnen kände närhet, kom närmare den sjuka föräldern och 
övriga familjemedlemmar samt förde med sig en känsla av tacksamhet över sin familj 
(Davey et al., 2011; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a). För barnen var det viktigt att 
spendera tid med föräldern eftersom att de inte kunde anta att föräldern alltid skulle vara 
där på grund av cancersjukdomen (Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2011; 
Maynard Mpsych et al., 2013; Davey et al., 2011). Barnen uttryckte en önskan om att 
vara nära sin sjuka förälder, speciellt när de var ifrån varandra (Clemmens, 2009; 
Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a).  
 
Barnen tog ett ökat ansvar genom praktiska sysslor i hushållet samt hjälpte till med 
syskonen för att hjälpa, stötta och visa respekt för sin sjuka förälder (Clemmens, 2009; 
Maynard Mpsych et al., 2013; Davey et al., 2011; Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 
2011; Davey et al., 2003). Barnen hoppades kunna förbättra förälderns gensvar på 
behandlingen och att minska förälderns stress genom att uppvisa bra beteende, genom 
att prestera goda resultat i skolan samt genom utförandet av praktiska sysslor i hushållet 
(Davey et al., 2011; Finch et al., 2009). Att utföra praktiska sysslor i hemmet 
tillsammans med sina familjemedlemmar stärkte även familjebandet (Maynard Mpsych 
et al., 2013). Förändringarna i familjerollerna gav upphov till att barnen spenderade mer 
tid hemma (Clemmens, 2009; Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2011). Trots att 
cancersjukdomen förde med sig förändrade roller i familjen upplevde barnen i Kennedy 
& Lloyd-Williams (2009a), Semple et al. (2013) och Finch et al. (2009) en bibehållen 
normalitet i vardagen. De flesta barnen klagade inte eftersom barnen ansåg att det var 
deras uppgift som dotter och son att ta hand om sin sjuka förälder samt syskon (Davey 
et al., 2003). Barnen upplevde att förändringarna som cancersjukdomen bidrog till fick 
dem att känna att deras liv var ur balans samt upplevde en ambivalens mellan att hjälpa 
till med hushållet och att umgås med vänner (Clemmens, 2009; Thastum et al., 2008). 
Barnen upplevde trygghet när cancersjukdomen inte inverkade på familjens 
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vardagsrutiner, men förstod dock till viss del att förändringarna i vardagen var 
nödvändiga (Maynard Mpsych et al., 2013; Semple et al., 2013).  

När barnen fick se sin sjuka förälder lida skapades ökade känslor av empati och tolerans 
mot sin sjuka förälder (Davey et al., 2003; Semple et al., 2013; Thastum et al., 2008). 
Barnen delade inte med sig av sina egna känslor till föräldrarna då de upplevde skuld 
och egoism när samtalet handlade om dem själva samt att de ville skydda föräldern 
(Clemmens, 2009; Maynard Mpsych et al., 2013; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b; 
Finch et al., 2009; Davey et al., 2003). Barnen upplevde däremot att det var lättare att 
öppna sig, kände sig värdefulla och ett välbefinnande, samt underlättade hanteringen av 
cancersjukdomen då föräldrarna själva upplevde välbefinnande samt var lyhörda och 
engagerade i barnens beteende och behov (Maynard Mpsych et al., 2013; Kennedy & 
Lloyd-Williams, 2009a; Semple et al., 2013).  

Kommunikation 
En del av barnen hade missuppfattningar och felaktiga föreställningar om 
cancersjukdomen, till exempel att cancersjukdomen var smittsam eller att barnen själva 
var orsaken till att deras förälder drabbats av cancersjukdomen (Semple et al., 2013). 
Barnen kände även en oro över risken att förvärra förälderns sjukdomstillstånd genom 
sina handlingar samt över risken att göra föräldern upprörd genom att ställa frågor 
(Clemmens, 2009; Semple et al., 2013; Finch et al., 2009). 

Barnen uttryckte ett informationsbehov med lättbegriplig information om 
cancersjukdomen som delgavs successivt då det skapade ett lugn hos barnen (Maynard 
Mpsych et al., 2013; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b; Thastum et al., 2008). De 
ville att föräldrar skulle undvika medicinska termer när de informerade barnen om 
behandlingen samt att inte beskriva behandlingen ur ett subjektivt perspektiv då det inte 
var hjälpsamt (Maynard Mpsych et al., 2013; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b; 
Thastum et al., 2008). Barnen berättade att det kunde ta tid att förstå och komma till 
insikt om förälderns cancersjukdom, önskade att de blivit tilldelade mer information 
samt att de varit mer delaktiga i sin förälders behandling (Davey et al., 2003; Kennedy 
& Lloyd-Williams, 2009b; Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2011). Barnen ville 
även gärna samtala med sjukvårdspersonal om förälderns cancersjukdom då de fick 
erhålla information direkt från informationskällan, vilket upplevdes som hjälpsamt 
(Forrest et al., 2006; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b; Maynard Mpsych et al., 
2013).  

Öppen kommunikation var en av de viktigaste faktorerna i hur väl barnen handskades 
med förälderns cancer (Maynard Mpsych et al., 2013; Clemmens, 2009; Finch et al., 
2009). En öppen kommunikation gjorde att barnen kände sig inkluderade, delaktiga i 
familjen och trygga (Clemmens, 2009; Maynard Mpsych et al., 2013; Semple et al., 
2013). Vidare menade barnen i Semple et al. (2013) att en öppen kommunikation 
skapade tillit mellan barnet och föräldern. I ett fall där öppen kommunikation inte 
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tillämpades upplevde barn en känsla av isolering och hjälplöshet över att inte kunna 
samtala om cancersjukdomen (Finch et al., 2009). 

Behov av stöd 
Faktorer som också gjorde det svårt att handskas med förälderns cancersjukdom var 
brist på stöd och information (Maynard Mpsych et al., 2013). Att fysiskt avskilja sig 
från hemmet eller distrahera sig med aktiviteter, samtala med vänner, egentid, lyssna på 
musik, avslappningsövningar och skriva gav barnen stöd och tröst (Clemmens, 2009; 
Davey et al., 2011; Davey et al., 2003; Maynard Mpsych et al., 2013; Kopchak Sheehan 
& Burke Draucker, 2011). Även en stark tro och att tillhöra en kyrkogrupp gav barnen 
tröst (Clemmens, 2009). Distraktionen ingav barnen hopp, minskade barnens egna 
smärta och fick barnen att fokusera på något annat än förälderns cancer (Kopchak 
Sheehan & Burke Draucker, 2011; Maynard Mpsych et al., 2013; Clemmens, 2009; 
Finch et al., 2009).  

Barnen hade svårt att fokusera på skolarbete och aktiviteter under förälderns 
cancersjukdom och då kunde det underlätta om skolpersonal var informerade om 
situationen (Clemmens, 2009; Maynard Mpsych et al., 2013).  

Ett socialt nätverk bestående av olika personer innebar ett varierande stöd för barnen 
vilket ledde till olika tillvägagångsätt att handskas med förälderns cancersjukdom 
(Maynard Mpsych et al., 2013). Den viktigaste källan till stöd för barnen var föräldrar, 
syskon och andra släktingar då de upplevde att vänner saknade förståelse för vad de 
gick igenom (Davey et al., 2011; Davey et al., 2003; Kennedy & Lloyd-Williams, 
2009b). I studierna Davey et al. (2003), Finch et al. (2009) och Maynard Mpsych et al. 
(2013) upplevdes dock stödet från pålitliga vänner som betydelsefullt samt skapade en 
känsla av stabilitet, eftersom de kommunicerade på samma nivå.  

 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Syftet var att beskriva barns erfarenheter av att ha en förälder med cancersjukdom. 
Databaser som passade syftet var Cinahl, PubMed och PsycInfo. Detta stärker studiens 
trovärdighet då det ökar chansen att finna artiklar som passar syftet (Henricson, 2012). 
Vid fritextsökning återkom flera av artiklarna under flera sökningar, vilket kan tyda på 
en systematisk och relevant sökning. Användandet av trunkering (*) kan ses som en 
styrka då olika böjningsformer av ett ord tas med i sökningen, men även begränsa 
sökningen, då till exempel användandet av ordet experience* bidrog till att 
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böjningsformen experiencing inte kommit med i sökningen. Detta kan bidra till att 
relevant data kan ha missats.  

Förförståelsen hos författarna i föreliggande litteraturstudie diskuterades innan studiens 
påbörjan samt även under litteraturstudiens gång, vilket kan ha ökat pålitligheten för 
litteraturstudien (Henricson, 2012). Då syftet var att beskriva barns erfarenheter valdes i 
första hand kvalitativa artiklar ut. Kvalitativa artiklar ger en djupare förståelse för 
upplevelsen av ett fenomen medan kvantitativ forskning kan belysa på ett mer generellt 
sätt. Då resultatet i artiklarna påvisar liknande erfarenheter kan detta tyda på en stärkt 
trovärdighet.   

Artiklarna är skrivna i olika länder så som i Irland (1), Storbritannien (4), Australien (1), 
USA (4) och Danmark (1). Detta skulle kunna stärka överförbarheten då olika kulturer 
och länder är representerade. Dock innefattade artiklarna bara industrialiserade länder 
vilket kan ses som en svaghet för överförbarheten till underutvecklade länder. De olika 
länderna i artiklarna anses vara liknande Sverige i levnadssätt, vilket gör att det finns en 
överförbarhet till svenska förhållanden samt hälso- och sjukvård (Henricson, 2012). 
Samtidigt är det svårt att överföra resultatet från en kvalitativ studie till en större 
population då det handlar om få människors erfarenheter av ett specifikt fenomen. 
Erfarenheter är personliga och olika beroende på situationen.  

Då artiklarna först lästes individuellt och därefter diskuterades tillsammans, bidrog detta 
till djupare diskussioner och olika tankegångar som kan ha ökat trovärdigheten 
(Henricson, 2012). Alla artiklar som tagits med i studien är granskade enligt Carlsson 
och Eimans (2003) granskningsmall. Artiklarna delades upp mellan författarna och 
kvalitetsgranskades var för sig vilket dock sänker trovärdigheten (Henricson, 2012). 
Två av artiklarna tillskrevs grad II på Carlsson & Eiman’s granskningsmall (2003) på 
grund av att etiska aspekter inte var angivna samt att diskussion av egenkritik och 
slutsats saknades.  

Resultatdiskussion 
I resultatet uppkommer det att barnen upplevde att barn- och föräldrarelationen samt 
familjetryggheten blev hotad av förälderns cancersjukdom (Finch et al., 2009). Tidigt i 
livet utvecklar barn en rädsla för separationsångest som speglar barnets rädsla av att bli 
övergiven av sin förälder (Tamm, 2003). Detta återfinns i Finch et al. (2009), Forrest et 
al. (2006) och Thastum et al. (2008) där barnen upplevde oro, rädsla och frustration 
över att separeras från sin förälder. Bowlby (1982), Tamm (2003) och Uvnäs Moberg 
(2009) lyfter fram hur betydelsefull och avgörande anknytningen är mellan barnet och 
anknytningspersonen för barnets överlevnad. Närheten till föräldern är viktigt för 
barnet, speciellt när barnet känner oro eller rädsla (Bowlby, 1982). Detta kan påvisas i 
studierna Clemmens (2009) och Kennedy & Lloyd-Williams (2009a) där barnen 
uttryckte en önskan om att vara nära sin sjuka förälder, speciellt när de var fysiskt ifrån 
varandra. Barnet uttrycker tydligt i föreliggande litteraturstudie sin rädsla att separeras 
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från sin förälder och det går tydligt att se relationens betydelse för barnet. Det är därför 
av vikt för sjuksköterskan att få kunskap om hur betydelsefull relationen mellan barn 
och förälder kan vara för barnet samt hur viktig närhet till föräldern är för barnet. Som 
sjuksköterska finns det olika sätt att tillmötesgå barnets behov av att vara nära föräldern 
som till exempel genom att erbjuda barnet att vara kvar på sjukhuset under förälderns 
behandling eller sova över, för att barnet ska få vara nära föräldern. Sjuksköterskan kan 
på så vis främja barn-föräldrarelationen och bistå med omvårdnadsåtgärder till både 
barn och förälder. 

Under förälderns cancersjukdom tog barnen mer ansvar genom praktiska sysslor i 
hemmet. Detta gjorde barnen för att hjälpa, stötta och visa respekt för sin sjuka förälder 
(Clemmens, 2009; Maynard Mpsych et al., 2013; Davey et al., 2011; Kopchak Sheehan 
& Burke Draucker, 2011; Davey et al., 2003). De praktiska sysslorna som utfördes av 
barnen stärkte även familjebanden (Maynard Mpsych et al., 2013). De flesta barnen 
klagade inte över de förändrade rollerna eftersom barnen ansåg att det var deras uppgift 
att ta hand om sin sjuka förälder (Davey et al., 2003). I och med det ökade ansvaret som 
barnen fick, blev barnen mer autonoma (Chowns, 2013; Clemmens, 2009). För vissa av 
barnen upplevdes autonomin som positivt, medan det för andra barn upplevdes som en 
ambivalens (Chowns, 2013). Enligt Kirkevold och Strømsnes Ekern (2003) är det 
förälderns roll att uppfostra och ge omvårdnad till sitt barn. Rollerna i familjen kommer 
ur balans när en förälder drabbas av en cancersjukdom. Det kan medföra att föräldern 
inte har kapacitet att ta hand om barnet, ge omvårdnad eller stöd i samma utsträckning, 
menar Socialstyrelsen (2013). Detta kan bidra till att barnet i sin tur kan uppleva ett 
lidande. Det är därför viktigt att som sjuksköterska kunna ge rätt stöd till barnet genom 
att till exempel använda sig av perspektivet familjen som ett system som Hanson (2001) 
belyser, där fokus ligger på samspelet mellan familjemedlemmarna. När sjuksköterskan 
använder sig av detta perspektiv kan det hjälpa barnet och föräldern i samspelet, då 
sjuksköterskan blir involverad i situationen, kan hjälpa familjen att synliggöra sitt 
samspel och ge råd. Det visar hur värdefulla perspektiven i family nursing är vad gäller 
att förstå och åtgärda omvårdnadsbehov inom familjer.  

Vissa av barnen hade missuppfattningar om förälderns cancersjukdom som kunde 
uttryckas genom att barnen hade en oro över att förvärra förälderns sjukdomstillstånd 
genom sina handlingar samt över att göra föräldern upprörd genom att ställa frågor 
(Clemmens, 2009; Semple et al., 2013; Finch et al., 2009). Detta förstärks i Bugge et al. 
(2008) där de yngre barnen hade svårt att förstå orsakerna till cancersjukdomen och 
tenderade att blanda ihop och förväxla information med andra sjukdomar. Barnens 
missuppfattningar skapade även en rädsla hos barnen över att de själva skulle drabbas 
av cancersjukdomen (Bugge et al. 2008). Även Piaget (2008) och Tamm (2003) 
understryker att barnet blandar ihop verkligheten med sina egna fantasier utan att bry 
sig om det stämmer överens med verkligheten. Att yngre barn därmed förväxlar 
information behöver inte vara något ovanligt. Både som förälder och som sjuksköterska 
bör detta finnas i åtanke vid kontakt med barn då barnen kan vara i behov av 
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åldersanpassad information av både sjuksköterska och förälder. Detta styrks även av 
Maynard Mpsych et al. (2013), Kennedy & Lloyd-Williams (2009b) och Thastum et al. 
(2008) där barnen uttryckte ett behov av lättbegriplig och åldersanpassad information. 
Ibland kunde det även ta tid för barnen att förstå och acceptera informationen (Kopchak 
Sheehan & Burke Draucker, 2011), vilket är betydelsefullt för sjuksköterskan att ha 
kännedom om då samma information även kan behöva delges vid flera tillfällen. Som 
sjuksköterska bör även detta upplysas för föräldrarna för att skapa en bättre 
förutsättning för barnet att kunna handskas med förälderns cancersjukdom.   

Behovet av ökad delaktighet och information från barnens perspektiv berördes i ett 
flertal artiklar. Barnen uttryckte en önskan av att ha varit mer delaktiga i förälderns 
behandling och blivit tilldelade mer information (Davey et al., 2003; Kennedy & Lloyd-
Williams, 2009b). Detta uttrycktes även av barnen i Chowns (2013) som i ett tidigt 
skede ville bli tilldelade så mycket information som möjligt av föräldrarna. Att få träffa 
hälso- och sjukvårdspersonal och få information direkt från informationskällan 
upplevde även barnen som hjälpsamt (Maynard Mpsych et al., 2013; Forrest et al., 
2006; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). Om barnen var välinformerade hade detta 
en inverkan på hur barnet handskades med förälderns cancersjukdom, påvisade 
Huizinga, Van der Graaf, Visser, Dijkstra och Hoekstra-Weebers (2003). Dock kan 
ibland föräldrarna istället välja att inte delge informationen till sitt barn då föräldrarna 
vill skydda barnet från oro (Socialstyrelsen, 2013). Brist på stöd och information gjorde 
det svårt för barnen att handskas med förälderns cancersjukdom eftersom det skapade 
känslor av att känna sig exkluderad, obetydlig, frustrerad, rädd samt mindre empatisk 
mot sin sjuka förälder (Barnes, Kroll, Lee, Burke, Jones & Stein, 2002; Davey et al., 
2011; Forrest et al., 2006; Maynard Mpsych et al., 2013; Semple et al., 2013). Det är 
därför av betydelse att som sjuksköterska synliggöra och informera föräldrarna om 
vikten av att ha en öppen kommunikation inom familjen då det kan hjälpa barnen att 
handskas med sin förälders cancersjukdom, vilket Maynard Mpsych et al. (2013), 
Clemmens (2009) och Finch et al. (2009) även påvisade i sina studier. Det är 
sjuksköterskans uppgift att delge information och göra de anhöriga delaktiga i vården 
(Socialstyrelsen, 2005). Även Dahlberg & Segersten (2010) menar att det inte är endast 
patienten som ska inkluderas i ett patientfokuserat vårdande utan även de anhöriga. I 
denna litteraturstudie är barnen de anhöriga. Om inte öppen kommunikation tillämpas 
inom familjen kan det bidra till en minskad delaktighet för barnen. Det är därför av vikt 
att som hälso- och sjukvårdspersonal försäkra sig om att barnen blivit tilldelade 
information för att barnet lättare ska kunna handskas med sin förälders cancersjukdom. 
Det kan ske att barnet blir förbisett av hälso- och sjukvårdpersonal då hälso- och 
sjukvårdspersonal kan uppleva att det är föräldrarnas ansvar att delge barnet information 
samt att de inte önskar blanda sig i förälder- och barnrelationen. Det sjuksköterskan kan 
göra för att belysa föräldrarna om betydelsen av att göra barnet delaktigt är att 
informera föräldrarna om vikten av att ha en öppen kommunikation i familjen.  
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Det var betydelsefullt och skapade en trygghet för barnen att ha stöttade och pålitliga 
vänner då vännerna kommunicerade på samma nivå (Finch et al., 2009; Davey et al., 
2003; Maynard Mpsych et al., 2013). I Huizinga, Van der Graaf, Visser, Dijkstra och 
Hoekstra-Weebers (2003) framkommer det att barnen upplevde att de kunde få stöd av 
vännerna genom att samtal om deras känslor angående förälderns cancersjukdom. Trots 
att vännernas stöd var av betydelse så upplevde barnen i Davey et al. (2011) och Davey 
et al. (2003) att det viktigaste stödet kom från familjen och släkten då de hade en 
förståelse för vad barnen gick igenom. Andra former av stöd som var hjälpsamt för 
barnen var att prata med andra barn som också hade en förälder med cancersjukdom 
(Patterson et al., 2010). Ett ha ett varierande stöd från både familj, vänner och släkt 
innebar att barnen kunde handskas med cancersjukdomen på olika sätt (Maynard 
Mpsych et al., 2013). Detta förstärks även i Wong, Ratner, Gladstone, Davtyan & 
Koopman (2010) där författarna drar slutsatsen att det inte finns ett generellt sätt för 
barn att handskas med en förälderns cancersjukdom. Wong et al. (2010) menar istället 
att barn hanterar en förälders cancersjukdom på olika sätt beroende på den givna 
situationen samt vilken personlighet barnet har. Att bistå med stöd är en del i 
sjuksköterskans omvårdnad och genom att informera barnet om stödgrupper, vara 
närvarande, lyssna och bemöta barnet kan sjuksköterskan visa sitt stöd för barnet.  

Konklusion och implikation 
 
När en förälder drabbas av en cancersjukdom är barnets anknytning till föräldern hotad. 
Hotet av att förlora sin förälder i cancersjukdomen gav barnet känslor som oro och 
rädsla. Barnen upplevde att det var deras ansvar och uppgift att ta hand om föräldern, 
syskon och hushållet under förälderns cancersjukdom. Uppgifterna som barnet utförde 
tillsammans med familjen gav ett starkare familjeband. Cancersjukdomen bidrog till en 
ökad närhet mellan barnet och föräldern barnen kände en tacksamhet över sin familj. 
Dock delade inte barnen med sig av sina känslor till föräldern för att skydda föräldern 
och för att de hade en ökad lyhördhet för förälderns emotionella mående. En del barn 
upplevde en ambivalens i vardagen. Då barnen vill vara nära föräldern men samtidigt ha 
kvar sitt vanliga vardagsliv. Genom distraktion fick barnen stöd, tröst, hopp, minskade 
barnens smärta och flyttade fokus från föräldern cancersjukdom till något annat. Socialt 
nätverk var betydelsefullt och barnen sökte gärna stöd hos släkten då de upplevde 
samma situation. Barnen hade ett stort informationsbehov och ville vara delaktiga i 
förälderns cancersjukdom. Genom att ge barnen information skapades ett lugn hos dem. 
En öppen kommunikation gjorde att barnen kände sig inkluderade, delaktiga i familjen 
och trygga. Den öppna kommunikationen skapade även en tillit mellan barn och 
förälder. Däremot gjorde brist på stöd och information det svårt för barnen att handskas 
med förälderns cancersjukdom. Barnen hade fått ett nytt sätt att se världen på efter 
erfarenheten av förälderns cancersjukdom, saker som innan cancersjukdomen ansågs 
vara viktigt var inte längre lika viktiga.  
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I föregående studier framkommer det att det inte fanns mycket forskning om barns 
erfarenheter av att ha en förälder med cancersjukdom. Fortsatt forskning inom detta 
område skulle kunna ge mer information om hur barn erfar att vara anhörig till en 
förälder med cancersjukdom, samt vad sjuksköterskan kan göra för att underlätta och 
hjälpa till med i dessa situationer. Det är av betydelse att belysa detta ämnen för att fler 
ska få förståelse och finna åtgärder till barn som anhöriga när en förälder drabbas av en 
cancersjukdom. Cancerfonden nämner att cancersjukdomar i samhället ökar. Därför bör 
medmänniskor upplysas om hur barns behov av stöd kan se ut då en förälder drabbas av 
cancersjukdom. Även hälso- och sjukvårdpersonal bör ha detta i åtanke då hälso- och 
sjukvårdspersonal bör ha kunskap om barnets behov av olika sociala stöd för att bättre 
kunna bistå med stöd för barnet. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

Sökord Cinahl Pub med  
Cancer Cancer Cancer 

Förälder Parent  
Föräldrar cancer  Parental cancer  

Handskas  Coping 

Barn  Child  
Barn* Child* Child* 

Känsla*  Emotion* 

Moder  Mother 

 

 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 
 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar Resultat artiklar 

20/11-
2014 

Manuellsökning  Davey, M., Askew, J., & Godette, K. 
(2003). Parent and Adolescent Responses 
to Non-terminal Parental Cancer: A 
Retrospective Multiple-Case Pilot Study. 
Families, Systems & Health, 21(3), 245-
258.  

1 1 1 1 

16/10-
2014 

Pub med Mother AND cancer AND child* AND 
emotion*. Limits: 2004-2014 

119 5 2 2 
 

10/10-
2014 

Cinahl Parent AND cancer AND child* AND 
coping. Limits: 2004-2014. 

77 9 2 1 

10/10-
2014 

Pubmed Parental cancer AND coping AND child*. 
Limits: år 2009-2014 

216 8 3 
 
 

1 

10/10-
2014 

Cinahl  Parent AND cancer AND child. Limits: år 
2009-2014 

219 15 7 
 

6 

  Totala summan 632 38 15 11 
 

 

 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens  Clemmens, D. A. (2009). The significance of motherhood for adolescents whose mothers have 
breast cancer. Oncology Nursing Forum, 36(5), 571-57 
 
 Land  

Databas 
USA 
PubMed 

Syfte Att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med mödrar med bröstcancer 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ  
Deskriptiv kvalitativ 
7st barn mellan 6-11 år och 6st föräldrar 
Fokusgrupper och individuella intervjuer genomfördes 
Tematisk analys enligt Miles och Huberman 
Ej redovisat 

Slutsats Tre huvudteman framkom: "kommunicera med barnen om cancer", "effekter av cancer inom 
familjen” och "inverkan CLIMB® intervention”. 

Föräldrar var ofta en portvakt till hur, när och i vilket sammanhang barnen lära sig om 
föräldrarnas cancer. Barnen hade ett antal fantasier och missuppfattningar kring cancer. Deras 
fantasier normaliserade under sina erfarenheter av förälderns cancer. Det förbättrade också barns 
förståelse av cancer och utrustade dem med copingstrategier. Barnen upplevde en förändring i 
vardagen och hemmet. Alla i familjen berördes av cancer inte bara den sjuka föräldern. 
Interventionen ledde till en förbättrad familjekommunikation och främjat diskussionen om 
känslor. Öppen kommunikation är avgörande för barn vars föräldrar har cancer, men föräldrar 
behöver stöd och resurser för att främja familjens coping för att klara av diagnosen cancer. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (89,5%) 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Davey, M., Askew, J., & Godette, K. (2003). Parent and Adolescent Responses to Non-terminal 
Parental Cancer: A Retrospective Multiple-Case Pilot Study. Families, Systems & Health, 21(3), 
245-258. 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Förstå hur barn påverkas av en förälders cancer och att utveckla kunskap om hur 
familjemedlemmarna anpassar sig till och hanterar en icke-avancerad cancerdiagnos hos en 
förälder. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Undersökande kvalitativ metod 
Fenomenologi  
10 ungdomar mellan 11-18 år 
Semistrukturerade intervjuer 
Cross-case analys enligt Miles and Huberman 
9 Familjer 

Slutsats Fem huvudteman: oro och rädsla, skydd, justering, coping och stöd. Temat oro och rädsla belyser 
föräldrarnas och barnens allmänna reaktioner på diagnos, behandling och aktuella känslor om 
förälderns cancer och omfattar 6 olika teman: chock, familjehistoria, framtiden, hålla känslorna 
inom sig själv, vittna förälderns smärta och maktlöshet. Temat skydd belyser hur 
familjemedlemmar försökte skydda varandra under diagnos och behandling av cancer. Justering 
fångar hur familjeroller och relationer förändrats som svar på föräldrarnas cancer. Coping fångar 
olika sätt hur vuxna och barn hanterade diagnos och behandling av cancer. De uttrycks i 
upplevelser som tro/hopp, humor, samtal, distraktion, kognitiva färdigheter, och närhet. Stöd 
handlar om olika källor till socialt stöd för vuxna och barn under cancern. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 (77 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Davey, M. P., Tubbs, C. Y., Kissil, K., & Niño, A. (2011). 'We are survivors too': African-
American youths' experiences of coping with parental breast cancer. Psycho-Oncology, 20, 77–
87. doi: 10.1002/pon.1712  
 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att utforska hur afro-amerikanska barns handskas med diagnosen och behandlingen av en 
förälder med bröstcancer samt att identifiera kulturellt känsliga sätt att rekrytera och bibehålla 
deltagandet av denna sårbara population i intervationsprogram. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

 
Kvalitativ 
Barn mellan åldrarna 11-18 år. Deltagarantalet var 12 barn.  
Semistrukturerade diskussioner i fokusgrupper  
Kvalitativ innehållsanalys 
Redovisas ej 
 

Slutsats Barnen upplevde känslor som chock och rädsla då de fick reda på förälderns diagnos. Även 
svagheten och tröttheten som orsakades av behandlingen av den sjuke föräldern gjorde barnen 
oroliga. Detta gjorde att barnen engagerade sig mer i hushållssysslor och ändrade sina rutiner för 
att underlätta situationen. Barnen upplevde ovisshet om framtiden och var orolig att föräldrarna 
inte skulle kunna vara en del av deras kommande vuxenliv och alla de kommande 
livshändelserna. Att uppvisa positivt beteende var ett sätt att handskas med tillvaron och försöka 
få föräldern att på så vis svara bra på behandlingen. Att söka distraktion och ägna sig åt 
aktiviteter och lyssna på musik var andra sätt att handskas med situationen. Andlighet och att be 
till Gud sågs mer som en familjerutin än en copingsstrategi och var något som barnen såg som ett 
sätt att komma sin förälder mer nära. Socialt stöd söktes främst hos familj och släkt då vänner 
inte ansågs förstå eftersom de inte har genomlidit det. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (87 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Finch, A., & Gibson. F. (2009). How do young people find out about their parent’s cancer 
diagnosis: A phenomenological study. European Journal of Oncology Nursing, 13, 213–222. 
doi:10.1016/j.ejon.2009.03.010 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Att få en förståelse för unga människors erfarenheter av hur de fick reda på deras förälders 
cancerdiagnos och hur det påverkade deras liv och relationer. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ 
Fenomenologisk  
Sju deltagare i åldrarna 14-18 år, som innehöll två uppsättningar syskon.  
Semi-strukturerade intervjuer vid ett enda tillfälle 
Tolkningsfenomenologisk analys enligt Smith & Osborn (2003) 
Ej redovisat 

Slutsats Nyheten om att barnens förälder hade cancer uppfattades som en allvarlig och hotfull händelse i 
livet. Cancerdiagnosen var allmänt tolkad som ett hot både genom risken att förlora sin förälder 
och även som ett hot mot tryggheten i familjen. Barnen lärde sig saker om cancersjukdomen 
genom att iaktta sina föräldrars verbala- och icke verbala kommunikation samt genom de synliga 
förändringarna som behandlingens biverkningar medförde. Barnen behövde vara känslomässigt 
starka för att orka med förändringar och känslor som cancersjukdomen förde med sig. Deras 
livssyn förändrades och vissa saker som tidigare var viktigt ansågs inte lika viktigt. Att få stöd 
från vänner var viktigt för barnen. Ärlighet och öppenhet var viktiga aspekter i 
familjekommunikationen för att känna sig trygg att samtala kring cancern. Där familjen istället 
inte samtalade om cancern upplevdes känslor som ensamhet med sina känslor och isolerad. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (87,5%) 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Forrest, G., Plumb, C., Ziebland, S., & Stein, A. (2006). Breast cancer in the family—children’s 
perceptions of their mother’s cancer and its initial treatment: qualitative study. BMJ Online First. 
Doi:10.1136/bmj.38793.567801.AE 

Land  
Databas 

England, Storbritannien  
PubMed 

Syfte Att undersöka hur barn till mödrar som nyligen diagnostiserats med bröstcancer upplever sin 
mors sjukdom och den inledande behandlingen; att jämföra sina upplevelser med mödrars 
uppfattningar av barnens kunskaper. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

 
Kvalitativ  
31 av deras barn mellan 6-18 år och 37 mammor med tidig bröstcancer  
Semistrukturerade intervjuer 
Kvalitativ tematisk analys 
Redovisas ej 

Slutsats Teman inkluderade barnens medvetenhet om cancer innan moderns sjukdom, hur barn lär sig om 
sin mammas diagnos, deras reaktioner på denna nyhet, deras reaktioner på sin mammas 
behandling och att deras uttryckt behov av information. Medvetenheten om cancer som en 
livshotande sjukdom fanns även bland de flesta av de yngsta barnen som intervjuades. Barnen 
beskrev specifika aspekter av moderns behandling som särskilt stressande till exempel att se 
henne omedelbart postoperativt, kemoterapi, och håravfall. Barn misstänkte att något var fel 
redan innan de fick veta diagnosen. Föräldrar ibland missförstått sina barns reaktioner och 
underskattade den känslomässiga effekten eller inte kände igen barnens behov av mer 
förberedelser och ålder lämplig information om sjukdomen och dess behandling. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (81 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Kennedy, V. L., & Lloyd-Williams, M. (2009).  How children cope when a parent has advanced 
cancer. Psycho-Oncology, 18, 886-892. 

Land  
Databas 

England 
Cinahl 

Syfte Undersöka hur barn handskas med oron då en förälder diagnosticerats med svår cancer samt att 
identifiera områden där det kan finnas hinder för barn att få tillgång till stöd som kan hjälpa dem 
i copingen utifrån barnet och förälders perspektiv. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

 
Kvalitativ 
28 deltagare från 12 familjer, 10 cancersjuka föräldrar, 7 friska föräldrar/partner samt 11 barn 
mellan 8-18 år (9 flickor och 2 pojkar). 
Semistrukturerade intervjuer.  
Konstruktivistisk Grounded theory enligt Charman 
Redovisas ej 
 

Slutsats Fyra stora teman framkom ur resultatet: Respons på diagnosen, copingmekanismer, 
livsstilsförändringar och positiva aspekter. Rektioner på diagnosen var oro, rädsla för att 
föräldern ska dö och att de inte ville göra föräldern ledsen. Copingmekanismer kunde innefatta 
att resonera, ha en positiv attityd, information, normalitet, distraktion, samtala eller att inte 
samtala om det och att umgås mer med föräldern. Livsstilsförändringar, vissa aspekter 
påverkades som tillexempel rollerna, relationerna och sociala aktiviteter, men de flesta barn 
ansåg ändå att vardagen fortskred som normalt. Positiva aspekter innefattade att lära sig att ta 
hand om andra, förberedelse för vuxenlivet och att lära sig uppskatta sin familj. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (81 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Kennedy, V. L., & Lloyd-Williams, M. (2009). Information and communication when a parent 
has advanced cancer. Journal of Affective Disorders, 114, 149–155. 

Land  
Databas 

Storbritannien  
Cinahl 

Syfte Undersöker barnens behov av information, var, hur eller av vem de ville få information när en 
förälder har fått diagnosen avancerad cancer. Detta gjordes i syfte att identifiera eventuella 
otillfredsställda behov samt att identifiera hinder som kan finnas för barns tillgång till kunskap. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

 
Kvalitativ 
28 deltagare varav 10 sjuka föräldrar, 7 friska föräldrar och 11 barn. Barnen var över 7år.  
Semistrukturerade intervjuer. Barnen fick välja om de ska bli intervjuade ensamma eller med 
föräldrar/syskon. 
Enligt konstruktivistisk grundad teori som beskrivs av Charmaz 
Ej redovisat  

 
Slutsats Fyra teman identifierades: behovet och typen av information, informationskällor, kommunikation 

med föräldrar, och kommunikation med andra. 
Barnen beskrev en vilja av att få ärlig information om förälderns hälsa och behandling. Barnen 
uttryckte ett särskilt behov av information om konsekvenserna för sin egen hälsa. Barnen beskrev 
även en önskan av att ta emot information från en mängd olika källor, inklusive föräldrar, 
vårdpersonal, böcker, broschyrer och internet. De uttryckte ett behov av att ha tillgång till någon 
som förstod och som skulle hålla deras samtal konfidentiellt. Föräldrar identifierade att informera 
barnen om deras diagnos och barnens frågor och funderingar som sin största utmaning. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (81 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Kopchak Sheehan, D., & Burke Draucker, C. (2011). Interaction patterns between parents with 
advanced cancer and their adolescent children. Psycho-oncology, (20), 1108-1115. doi: 
10.1002/pon.1831 

 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

 

Syfte Att utveckla en förklaringsmodell som förklarar interaktionsmönster mellan föräldrar med 
avancerad cancer och deras barn, för att identifiera strategier för att förbereda barnen för sina liv 
efter att en förälder dör. 

 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ 
Grundad teori  
10 barn mellan 12-18år, 9 föräldrar med avancerad cancer och 7 makar/partner  
Semi-strukturerade intervjuer 
Konstruktivistisk grundad teori strategi 
2st föräldrar 
 

 

Slutsats En förklaringsmodell utvecklades som berörde interaktionsmönstret mellan föräldern med 
avancerad cancer och deras barn. Den största oron som barnen hade var att inte ha tillräckligt 
med tid tillsammans med sin sjuka förälder. Barnen insåg att tiden med sin sjuka förälder var 
begränsad och ville därför göra det bästa av tiden som de hade kvar tillsammans. Detta 
manifesterades genom att föräldern och barnet spenderade mer tid tillsammans som gjorde att de 
kom närmre varandra samt att de försökte hitta på sätt att förlänga sin tid ihop så att de kan 
behålla sin närhet, efter att föräldern gått bort. Majoriteten av barnen var inte redo att ge upp 
tiden tillsammans med sin sjuka förälder. En del barn upplevde att föräldern redan var borta då 
föräldern var såpass svag. 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 (79 %)  



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Maynard Mpsych , A., Patterson, P., McDonald, F. & Mpsych Stevens, G. (2013). What is 
helpful to adolescents who have a parent diagnosed with cancer?, Journal of Psychosocial 
Oncology, 31(6), 675-697. 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Undersöka barns upplevelser av att ha haft en förälder som diagnosticerats med cancer, vad som 
hjälpt dem igenom deras upplevelse samt vad de tror kan vara hjälpsamt för andra personer i 
samma situation. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

 
Kvalitativ 
9 tjejer och 6 killar i åldrarna 14-18 år. 
Semistrukturerade telefonintervjuer 
Fenomenologisk tematisk analys enligt Hayes 
Redovisas ej 

Slutsats Tre teman framkom med vad som hjälpte då deras förälder diagnosticerats: Genom att föräldrar 
fanns där för barnen, att de försökte bibehålla en normalitet i vardagen samt att inte undanhålla 
information var viktiga aspekter. Copingstrategier som användes av barnen var tid ifrån hemmet, 
distraktion genom att umgås med vänner och lyssna på musik med mera. Att tänka positivt 
gjorde att barnen kunde hjälpa och stötta sin förälder bättre. Att spendera tid med den sjuka 
föräldern och att hjälpa till med hushållssysslor var betydelsefullt för familjerelationerna och 
ansågs bidra till ökat välbefinnande hos barnen på längre sikt. Olika typer av stöd i det sociala 
nätverket så som släkt, vänner och jämlika i samma situation var betydelsefullt och givande för 
barnen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (87.5%) 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Semple, C. J., & McCaughan, E. (2013). Family life when a parent is diagnosed with cancer: 
impact of a psychosocial intervention for young children. European Journal of Cancer Care, 22, 
219–231. doi: 10.1111/ecc.12018 

Land  
Databas 

Irland 
Cinahl 

Syfte Att undersöka upplevelser hos familjer när en förälder har cancer och effekterna av en 
psykosocial intervention för att stödja unga barn vars förälder har cancer. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ  
Deskriptiv kvalitativ 
7st barn mellan 6-11 år och 6st föräldrar 
Fokusgrupper och individuella intervjuer genomfördes 
Tematisk analys enligt Miles och Huberman 
Ej redovisat 

Slutsats Tre huvudteman framkom: "kommunicera med barnen om cancer", "effekter av cancer inom 
familjen” och "inverkan CLIMB® intervention”. 

Föräldrar var ofta en portvakt till hur, när och i vilket sammanhang barnen fick lära sig om 
förälderns cancer. Barnen hade ett antal fantasier och missuppfattningar kring cancer. Deras 
fantasier normaliserades under erfarenheterna av förälderns cancer. Det förbättrade också 
barnens förståelse av cancer och utrustade dem med copingstrategier. Barnen upplevde en 
förändring i vardagen och hemmet. Alla i familjen berördes av cancer inte bara den sjuka 
föräldern. Interventionen ledde till en förbättrad familjekommunikation och främjade 
diskussionen om känslor. Öppen kommunikation var avgörande för barn vars föräldrar hade 
cancer, men föräldrar behövde stöd och resurser för att främja familjens coping. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (89,5%) 



BILAGA C  

 

 

Artikel 11 

 

 

Referens Thastum, M., Birkelund Johansen, M., Gubba, L., Berg Olesen, L., & Romer, G. (2008). Coping, 
Social Relations, and Communication: A Qualitative Exploratory Study of Children of Parents 
with Cancer. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 13(1), 123–138. DOI: 
10.1177/1359104507086345 

Land  
Databas 

Danmark 
Cinahl 

Syfte Att få information och förståelse för olika sätt att informera barn om deras förälders 
cancerdiagnos, hur barnet uppfattar förälderns känslomässiga mående, hur barnet handskas med 
förälderns sjukdom, hur barnet sätt att handskas med sjukdomen relaterar till förälderns sätt att 
handskas med situationen och sin oro för barnet samt hur barnet upplever och använder sig av det 
sociala stöd som finns tillgängligt 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

 
 Kvalitativ 
12 familjer med cancersjuka föräldrar och deras barn mellan åldern 8-15 år 
Semistrukturerarde intervjuer där barnen intervjuades separat samt föräldrarna separat  
Fenomenologisk analys enligt Giorgi & Giorgi  
Ej redovisat 

Slutsats Barnen var medvetna om omständigheterna i sjukdomen och ansåg att det var viktigt att få 
information om sjukdomen. Barnen var mycket observant på både sjuka och friska förälderns 
känslomässiga tillstånd även om föräldern inte alltid förmedlade det. Identifierade 
copingstrategier som barnen använde sig av var följande fem: att hjälpa andra, föräldern, 
distraktion, hålla det inom sig själv och önsketänkande. Kommunikationsmönster och 
föräldrarnas coping tycktes vara mycket relaterat till barnets förmåga till coping. Även om de 
flesta barn verkade hantera situationen relativt väl, påverkades ändå alla barnen starkt av 
sjukdomen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (83%) 
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