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Bakgrund: Familjecentrerad vård är ett sätt att tillmötesgå barns och familjens behov 
under en sjukdomsperiod. Fokus läggs på att anpassa vården för hela familjen och inte bara 
för den sjuka familjemedlemmen. Syskon till det cancerdrabbade barnet kan lätt glömmas 
bort i skuggan av cancersjukdomen. Detta kan leda till problem med skolan och att barnet
inte känner sig lika värdefull som sitt syskon. Ur ett sjuksköterskeperspektiv anses bland 
annat en god relation till barnet och en bra vårdmiljö vara viktiga för det cancerdrabbade 
barnet.

Syfte: Att sammanställa forskning som belyser vilka behov familjen har i samband med att 
ett barn vårdas för en cancersjukdom.

Metod: Litteraturöversikt.

Resultat: Behoven skiljer sig mycket mellan familjemedlemmar. Det barn som är sjukt i 
cancer har ofta behov som kretsar kring att ha kul och inte fokusera för mycket på 
sjukdomen. Det är också viktigt att föräldrarna är närvarande och att personalen är socialt 
kompetent. Föräldrar har behov av kontinuitet inom vården och att få behålla föräldrarollen 
så mycket som möjligt.
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Background: Family-centered care is a way to meet children's and family's needs during 
periods of illness. The focus is to adjust care for the whole family and not just for the sick 
individual. Siblings of the child with cancer can easily be forgotten in the shadow of the 
disease. This can lead to problems with school and not feel equally valuable. From a 
nursing perspective a good relationship with the child and a good environment is 
considered to be important for the cancer-stricken child.

Aim: To compile research that highlights the needs of the family when a child is 
hospitalized due to cancer.

Method: Literature review.

Results: The needs are very different between family members. The child who is sick from 
cancer often have needs that revolve around having fun and not focus too much on the 
disease. Parent’s presence makes a huge difference in how the child experiences the 
cancer. It is also important that staff is socially and professionally skilled. Parents need 
continuity in care and to preserve their role as parents as intact as possible.
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INLEDNING

Cancer är en av våra vanligaste sjukdomar. Ungefär var tredje invånare i Sverige får under 
sin livstid någon form av cancersjukdom. Bara under år 2007 diagnostiserades över 50,000 
människor med cancer i Sverige, vilket gör sjukdomen till ett stort folkhälsoproblem. Hos 
barn är cancer inte lika vanligt som hos vuxna men ändå en av de dominerande 
dödsorsakerna i åldrarna 0 till 18 år. De medicinska, psykologiska och sociala följderna av
en cancersjukdom i barndomen kan vara stora och pågå under lång tid, både för det sjuka 
barnet men även familjen. Statistik från Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 visar att ca 
275 barn i åldern 0 till 15 år insjuknar i cancer varje år och det totala antalet barn som lever 
med en cancersjukdom i Sverige uppgår till ungefär 6000 (Socialstyrelsen, 2009). De 
vanligaste cancertyperna hos barn i Sverige är tumörer i centrala nervsystemet och 
leukemi. Behandlingsresultaten har förbättrats kraftigt under de senaste decennierna och 
tack vare det överlever ca 80 procent av barnen sin sjukdom (Anderzén-Carlsson, 2007). 
Det kan tyckas vara orättvist när barn som är i början av sitt liv drabbas av en elakartad 
sjukdom. De flesta barn som genomgår cancerbehandling kan uppleva stora psykiska 
påfrestningar, såsom oro och rädsla för sitt tillstånd och liv. Detta påverkar i sin tur även 
familjen som ställs inför en oväntad situation (Anderzén-Carlsson, 2007). Kunskapen om 
vad det innebär att drabbas av cancer är viktig för att både barnet och familjen ska få bästa 
möjliga stöd och omvårdnad.

BAKGRUND

Omvårdnadsteoretisk grund

Travelbee (1971) skriver att när en person blir sjuk drabbar det inte bara den sjuka utan
också hela familjen. I den situationen kan sjuksköterskan hjälpa familjemedlemmarna att 
förstå och finna mening samt att ge medlemmarna nya roller och ändrad livsstil.

Det faktum att familjen inte är ett entydigt begrepp utan kan förstås på många olika sätt gör 
vården av en familj annorlunda från all annan typ av vård (Kirkevold, 2003). Samma 
författare påpekar det faktum att sjukvården har ett ansvar för att se till att familjen är i 
stånd att sköta sin egen hälsa. Sjukvården har som uppgift att vägleda och hjälpa en familj 
som drabbats av sjukdom och så gott det går tillfredställa familjens behov utifrån en dialog 
mellan familj och vårdgivare. Kirkevold (2003) ger några punkter som kan vara bra att ha 
med i tankarna då sjukvården står inför att kunna hjälpa inte enbart det drabbade barnet 
utan också hela familjen. Punkterna är bland annat att omdefiniera vem den sjuke/sjuka är 
(och har varit) i ljuset av sjukdomen och livet innan sjukdomen bröt ut, klara av att bära de 
bördor som hänger samman med sjukdomen och situationen, förhålla sig till alla 
förändringar som inträffar, försöka finna en mening, leva från dag till dag (ta en dag i 
sänder) och förbereda sig för döden.

När föräldrarna får beskedet att deras barn drabbats av cancer påverkas hela familjen. 
Varje familjemedlem upplever starka och unika känslor. Då är det mycket viktigt att 
vårdpersonalen är förberedda på hur familjen kan komma att reagera när det gäller vård 
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och behov. Kirkevold (2003) menar att familjen kan fungera som ett viktigt stöd för att
skapa motivation och trygghet samt som omsorgsgivare.

Vårdlidande

Katie Eriksson (1994) skriver att vårdlidande är när patienter utsätts för lidande vid kontakt 
med vården eller inte får den vård som är nödvändig. Vårdlidandet kan upplevas olika och 
dess definition varierar från person till person. Hon sammanfattar vårdlidandet som en 
kränkning av patientens värdighet, som en fördömelse och straff mot patienten, ett sätt för 
vårdpersonal att utöva makt i vården samt att vårdmottagaren utsätts för utebliven vård.

Familjecentrerad vård

Begreppet Familj innebär “[…] en grupp människor som binds samman av starka 
emotionella band, en känsla av samhörighet och ett starkt ömsesidigt engagemang i 
varandras liv.”( Bell, Watson & Wright, 1996, s.72).

Familjecentrerad vård eller Family-centered care (FCC) är ett sätt att tillmötesgå barns och 
familjers behov under en sjukdomsperiod. Fokus läggs på att anpassa vården för hela 
familjen och inte bara för den sjuka familjemedlemmen. På detta sätt blir hela familjen 
mottagare av den vård som erbjuds (Shields, Pratt & Hunter, 2006). FCC utvecklades i 
början på 1990-talet i Kanada. Vårdfilosofin är att ge familjen stöd och att stärka familjens 
olika medlemmar. Föräldrarna och vårdpersonalen ska ses som lika viktiga parter med 
syfte att tillsammans utveckla optimal kvalitet i vården (Leahey & Wright, 1998).

Denna typ av omvårdnad har två olika namn, Familjecentrerad omvårdnad och 
familjefokuserad omvårdnad, vilket enligt vår uppfattning är samma sak. Omvårdnaden har 
två inriktningar; familjecentrerad och familjerelaterad. Den familjecentrerade 
omvårdnaden ser familjen som en helhet där fokus ligger på både familjemedlemmarna 
och familjen. Den familjerelaterade omvårdnaden sätter den enskilde familjemedlemmen i 
fokus och ser familjen som kontext (Bell, m.fl., 1996).

Jolley och Shields (2009) refererar till ett flertal forskare (Darbyshire, 1995; Goodband & 
Jennings, 1992; Casey, 1995) som sammanfattat några grundläggande modeller som 
utmärker FCC. Till dessa hör föräldrarnas deltagande vilket innebär att mamma och pappa 
är inblandade i beslutstagandet och utförandet av olika vårdmoment som rör barnet. 
Dessutom ingår vård där föräldrarna och barnet får vistas i ett rum som liknar det där 
hemma och vidare samarbete inom vården där föräldrar och vårdpersonal jobbar 
tillsammans med omvårdnaden för barnet.

Idag ses FCC som en naturlig och vardaglig metod för användning inom pediatrik. 
Arbetssättet har blivit accepterat av de flesta som arbetar inom vården och är även en 
metod som passar in på flera olika kulturer. I fattigare länder kan det användas till 
ekonomisk fördel då föräldrar tar över en större del av vårdandet av deras barn och på så 
sätt sparar sjukhusresurser (King & Shields, 2001). Dock finns det platser där systemet 
skulle kunna implementeras bättre och ge ett mer effektivt samarbete. Det är viktigt att inte 
ta roller för givet mellan personal och föräldrar då konflikter lätt kan uppstå (Hunter, Pratt
& Shields, 2006). För att undvika dessa konflikter är det viktigt att vårdpersonal tar hänsyn 
till en rad olika faktorer som påverkar behandlingen och definierar rollerna. Griffin (2003) 
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refererar till Jeppson, Johnson och Shelton (1987) vilka framför att om vårdpersonal skall 
stimulera FCC måste de ta hänsyn till att familjen är en konstant variabel i barnets liv, 
medan vårdsystemet och personalen inom dessa system varierar. Hälso- och sjukvården 
måste vara flexibel, tillgänglig och lyhörd för familjens behov. Vårdpersonal behöver se 
familjens individualitet och respektera att det finns olika metoder att hantera situationen
samt ha beredskap att implementera nya metoder och arbetssätt. Detta arbetssätt stödjer 
familjers behov, underlättar samarbete mellan familjer och professionell vårdpersonal, ger 
information till föräldrarna om barnets vård samt underlättar förälder-till-förälder stöd.

Cancersjukdom hos barn

Orsakerna till barncancer kan vara många men de mest sannolika är yttre faktorer, som 
t.ex. strålning eller gift, och genetiska orsaker, där anlaget för cancern kan ha gått i arv från 
föräldrarna. Mer specifik fördelning över vilka typer av cancer barn drabbas av och 
överlever genom behandling, gällande tidsperioden 1982-1996 i Sverige, visas i figur 1 
(Lagercrantz & Lindberg, 2003).
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Figur 1; Barncancer i Sverige. Som framgår av tabellen är nyinsjuknandet i akuta leukemier och tumörer i 
centrala nervsystemet högt (a.a. s.168).

Dagens behandling består av kirurgiska ingrepp – tumörvävnaden opereras bort, strålning –
den plats där cancern sitter strålas med celldödande effekt samt cytostatika som är ett 
semiselektivt cellgift. Ytterligare en behandling, om än ovanlig är att utföra en 
benmärgstransplantation för att ersätta cancerceller som förökar sig i benmärgen. Leukemi 
är ett exempel på en cancersjukdom där detta kan vara effektivt (Lagercrantz & Lindberg, 
2003). 

Vanliga debutsymtom är nedsatt allmäntillstånd eller en nyupptäckt knöl ytligt under 
huden. Symtom kan vara trötthet, smärta och feber. Vanligaste metoden att säkerställa en 
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diagnos är att ta ett vävnadsprov, så kallat biopsi, för att sedan analysera denna i 
mikroskop (Lagercrantz & Lindberg, 2003).

Syskonens upplevelser av insjuknandet

När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen och även syskonen. Enligt Huff, 
McGrath & Paton (2005) kan deras liv bli störda av den nya situationen och den 
överväldigande förändringen. Många av syskonen upplever stress och obehag över den 
okända och ibland otäcka situationen (a.a.). Syskonen skapar en speciell och ny relation till 
det barn som drabbats av cancer. De kan bli väldigt beskyddande av det sjuka syskonet 
(Enskär & Hellström, Nolbris, 2007). Syskon till ett cancersjukt barn upplever ofta känslor 
av oro för sin bror eller syster men med tiden blir de vana vid situationen och anpassar sig 
(a.a.). Från början, när cancerbeskedet är nytt, kretsar en stor del av problemet kring att 
skaffa sig information för att förstå innebörden. Samtidigt måste de fortsätta med sina 
vanliga liv och ansvar i förhållande till t.ex. skolgång, vänner och fritidsaktiviteter. 
Följdproblem till den ansträngda situationen som tidigare nämnts kan vara att acceptera
sjukdomen och leva med sin bror eller syster som då kan lida av flera följder av sin 
sjukdom som t.ex. utseendeförändringar, minskad aktivitet och frånvaro från skolan 
(Freeman & O’Dell, 2003).

Syskonen ser sin relation till sin sjuka bror eller syster som speciell och närmre än andra 
relationer, t.ex. till vänner. Detta på grund av att de delar samma bakgrund och lever efter 
samma normer (Nolbris, m.fl., 2007). De friska syskonen uttrycker känslor som att de lever 
med dubbla lojaliteter och att dessa krockar med andra intressen såsom skola och att träffa 
vänner. Syskonen vill vara nära sitt sjuka syskon och ge denne stöd och uppmärksamhet 
samtidigt som de vill leva sitt eget liv. Vissa upplever det svårt att få skolarbetet att 
fungera ihop med omsorgen för det sjuka syskonet. Avundsjuka kan lätt bli ett problem då 
det sjuka syskonet får all uppmärksamhet från föräldrarna och omgivande släktingar. 
Nolbris, m.fl. (2007) fann också i sin studie att relationen mellan de friska och de sjuka 
syskonen i en familj var så nära att då det sjuka syskonet upplevde relativt god hälsa 
mådde det friska syskonet bra och var vid gott mod, men när det var en tung och jobbig 
period med smärtsamma behandlingar och sämre hälsa upplevde även det friska syskonet 
sämre välmående och en jobbig tid. 

Syskon är oftast känsliga för förändringar. De upplever depression, ilska, oro, skuldkänslor 
och social isolering ifrån verkligheten. Syskonen anses vara de individer i en familj som 
efter det cancerdrabbade barnet, tar mest skada av en situation som denna. De blir 
emotionellt försummade och kan ibland vara väldigt olyckliga under sjukdomsperioden 
som cancern för med sig (Murray, 1998). Andra känslor som avundsjuka och hat är känslor 
som syskon kan känna då de tvingas anpassa sig och leva med en sjukdom så nära. Det 
visar sig också att de andra syskonen i en familj där ett av barnen har drabbats av cancer 
ofta helt omedvetet tvingas mogna mycket snabbare. Detta på grund av att föräldrarna 
måste lägga mycket energi och engagemang på barnet med cancersjukdomen och syskonet 
blir då tvunget att ta mer ansvar .

Syskonens behov under sjukdomsperioden

Det är viktigt att upprätta någon form av samtalsterapi där syskonen kan berätta om hur de 
känner sig och om sina upplevelser. Att ge dem möjligheten att få tala om sig själva utan 
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att känna dåligt samvete ger en positiv effekt. Dessutom får syskonen möjlighet att 
uttrycka vilka behov de har samt vad de vill göra. Om de får information om sjukdomen 
och om hur deras sjuka syskon mår medverkar det till en positiv inställning hos dem och 
bevarar en bättre familjeatmosfär (Sloper, 2000).

Att syskonen får möjligheten att behålla sina gamla relationer och skapa nya där de kan 
tala om sina känslor och upplevelser har setts som ett mycket bra sätt att bearbeta tankar 
och upplevelser av familjetragedin. Syskonen behöver få fokusera på sig själva och ha 
möjlighet att vara sig själva även då situationen inte gör det lätt. De behöver ha egen tid 
med föräldrar, kompisar och andra vuxna i sin omgivning så de inte får en känsla av att 
vara bortglömda. De ska kunna ha möjligheten till att utöva sina gamla intressen och 
aktiviteter även då livssituationen har ändrats. Att ha ett liv som är så likt det gamla som 
möjligt är positivt och hjälper syskonen på deras väg mot att vänja sig vid den nya 
situationen. De visar sig bli hjälpta att bearbeta sjukdomsförloppet när det finns en positiv 
anda runtomkring dem. Med en positiv inställning får de energi och kraft att fortsätta 
framåt (Sloper, 2000).

Vårdpersonalens upplevelser av rädsla hos barn med cancer

I en intervjustudie av Anderzén-Carlsson, Kihlgren, Skeppner och Sorlie (2007) beskriver
sju sjuksköterskor hur de handskas med rädsla hos barn med cancer genom att identifiera 
och tillgodose deras behov. Resultatet visar att en relation byggd av tillit är viktig. Barnet 
måste få en känsla av att vårdgivare är mer än bara yrkesutövare, att de är människor med 
riktiga känslor, men det är ändå viktigt att behålla ett vuxet och ansvarsfullt beteende. Det 
är även viktigt att stimulera barnets intressen för att få en bra omvårdnadsmiljö. Det kan 
innebära att sjuksköterskan pratar mycket om patientens intressen, t.ex. vad för musik han 
eller hon lyssnar på. Att avvika från ärlighet kan framkalla ett etiskt dilemma, som kan öka 
barnets rädsla. Därför är det viktigt att man alltid berättar sanningen och inte undanhåller 
information. Istället kan man försöka kompensera för den mest skrämmande informationen 
med annan positiv sådan. Det är även viktigt att det är samma person som ger omvårdnad. 
Byte av ansvarig sjuksköterska eller psykolog kan vara en ny källa till rädsla, då tillit inte 
är något man kan åstadkomma över en dag. Författarna framhåller även att bra samarbete 
med familjen är viktigt, då sinnesstämningen hos barnet lätt påverkas av familjens 
uppträdande. Det är därför betydelsefullt att föräldrar är uppdaterade angående barnets 
sjukdom och den vård som ges. Missförstånd kan annars lätt uppkomma. Barnet tror 
generellt på vad föräldrar säger om sjukdomen utan att egentligen ha en egen uppfattning
(Anderzén-Carlsson, m.fl. 2007).

Ibland kan både barnet och vårdgivaren må bra, om allt i deras vardagliga liv inte kretsar 
kring sjukdomen, och barnet får då en chans att vara just barn. Distraktion i form av lek 
och konversation om något helt annat kan fungera för att ge barnet distans. Ordet död tros 
inte vara en del av ett barns ordförråd förrän vid en viss ålder. Därför undviker
vårdpersonal gärna att ta upp detta. Det finns ingen anledning att diskutera död med ett 
barn som inte med säkerhet kommer att dö. Detta ses som en förbjuden tanke (Anderzén-
Carlsson, m.fl., 2007).

Ett annat vanligt svar var stöd, att göra det okända känt, exempelvis genom att på ett tryggt 
sätt meddela barnet vad man ska göra i olika behandlingsskeden, hur det kommer att gå till 
och hur skulle kunna kännas. Samtidigt kan man kompensera med något positivt. T.ex. kan 
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man säga före en injektion ”Det kommer sticka till, men det går över snabbt…”. s.76 
(Anderzén-Carlsson, m.fl., 2007). 

Vi har valt att i bakgrunden skriva om familjecentrerad omvårdnad, syskonens perspektiv
samt sjukvårdpersonalens upplevelser av rädsla hos barn med cancer. Resulatet tar upp 
upplevelser och behov hos barn och föräldrar när barnet drabbas av cancer.

PROBLEMFORMULERING

Studier visar att när ett barn i en familj drabbas av cancer är det inte bara barnet utan hela 
familjen som påverkas (Huff, McGrath & Paton, 2005; Björk, Hallström & Wiebe, 2008). 
Barnet plågas av smärtor, oro, ångest och förluster i sitt vardagliga liv. Föräldrar och 
syskon påverkas också men på ett annorlunda sätt. Syskonen upplever lojalitets- och 
koncentrationsproblem samt till viss del avundsjuka.  

Ett möjligt problem kan vara att sjukvårdspersonalen inte alltid har den kunskap som krävs 
för att tillmötesgå hela familjen. Detta kan bidra till vårdlidande på grund av sjukdomen 
och missförstånd mellan vårdtagaren och vårdgivaren. Genom en förståelse och kunskap 
hos vårdpersonalen kan vården av en familj utvecklas och bli bättre i framtiden. 
Familjecentrerad omvårdnad är ett koncept som blir mer och mer vedertaget inom den 
svenska sjukvården. Sjukvårdpersonalen behöver kunskaper om vad de kan göra och hur 
de kan påverka vårdandet i en positiv riktning genom att veta hur barn och de andra 
familjemedlemmarna upplever sjukdomen och vården samt vilka behov som finns. 

SYFTE

Syftet är att utifrån tidigare forskning belysa vilka behov familjen kan ha i samband med 
att ett barn drabbas av cancer.

Följande frågeställningar är relevanta för syftet: 

Vilka behov finns hos föräldrar vars barn drabbats av cancer?

Vilka behov uppstår hos barn som drabbats av cancer?
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METOD

Som metod valdes en litteraturöversikt enligt Fribergs (2009) modell för hur kvalitativa 
studiers resultat kan sammanfattas. I Olsson och Sörensen (2007) utmärks en kvalitativ 
studie av att man vill ta reda på samband mellan olika variabler eller fördjupa sig i känslor 
och upplevelser (a.a.). Vi har valt att använda en litteraturöversikt, då detta område är väl 
dokumenterat och vi vill få en översikt över vilken forskning som finns. Denna metod 
innebär att författarna skapar en översikt över ett vårdvetenskapligt problem. För att 
uppfylla kriterierna för en litteraturöversikt måste följande ingå vid sökning; 
urvalskriterier, val av sökord, dokumentval samt inklusions- och exklusionskriterier. En 
litteraturöversikt används även för att ge en bra grund för vidare forskning (Friberg, 2009). 
Vi kommer att utgå från befintliga vetenskapliga artiklar och granska dem efter relevans. 

Sökandet efter litteratur till vårt ämne utfördes till största del genom en sökmotor utifrån 
våra inklusions- och exklusionskriterier. Det insamlade materialet som valdes ut 
granskades av oss var för sig för att sedan sammanställas.

Datainsamling och urval

Först gjordes en sökning med hjälp av sökmotorn CINAHL. Där använde vi oss av 
sökorden cancer, children och family. Därefter gick vi igenom resultatet av sökningen och 
gick igenom varje sida av sökresultat tills vi hittat tillräckligt mycket material. När vi hittat 
relevanta artiklar sparade vi dem och påbörjade nästa steg i granskningen där vi 
analyserade de utvalda artiklarna. Vi granskade varje artikel var för sig och konstaterade 
att vissa av dem inte var relevanta för vårt syfte. Via sökningen i CINAHL hittades 7
artiklar av de totalt 20 som ingår i arbetet. Därefter gjorde vi en ny sökning men denna 
gång i de artiklar som vi sparat. Vi tittade då på deras referenslistor och fick fram 13 nya 
artiklar som vi bedömde som intressanta och relevanta till vårt syfte. När alla artiklar 
hittats gjorde vi en sista genomläsning av dem och fann då att 4 av artiklarna inte handlade 
uteslutande om barn med cancer utan även andra dödliga sjukdomar.

Friberg (2009) rekommenderar att följa inklusions- och exklusionskriterier för att på detta 
sätt kunna hitta ändamålsenlig litteratur. De specifika inklusionskriterier vi har använt i 
korrekt ordning är; att forskningen eller litteraturen inte är äldre än 1990, att 
sammanfattningen och artikeln som helhet beskriver behov hos barn sjuka i cancer och 
dess familj och att artiklarna som vi har använt oss av finns att tillgå i fulltext via skolans 
licenser. Exklusionskriterier är; att forskningsprocessen inte följer de grundläggande etiska 
principer, som är beskrivna under etiska överväganden, att deltagare i studien är över 18 år 
och att artikeln i fråga inte är av vetenskaplig karaktär.

Den litteraturöversikt vi gjort bygger på en modell som finns att tillgå i Friberg (2009). 
Modellen innebär att den valda litteraturen läses igenom för att på detta sätt undersöka om 
artiklarna överrensstämmer med det som eftersöks och för att avgöra om de valda 
artiklarna är av vetenskaplig karaktär. Vi har i första hand sökt vår litteratur i CINAHL och 
Högskolan i Skövdes bibliotek.
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Vid varje sökning fick vi fram ett stort antal träffar. För att minska dessa och finna artiklar 
som var relevanta för vårt arbete använde vi oss av våra ovan nämnda inklusions- samt 
exklusionskriterier. Detta underlättade processen att hitta artiklar som var värda att granska 
och slutligen vilka som kunde användas för själva arbetet.

Sökord Träffar Granskade Använda

cancer AND children 2592 14 4

cancer AND children AND family 674 9 3

Analys

Friberg (2009) beskriver hur en analys ska genomföras med följande steg; först läses de 
valda studierna igenom flera gånger, därefter identifieras nyckelfynd i studiernas resultat, 
efter det görs en sammanställning av studiernas resultat, sedan relateras de olika studiernas 
innehåll och resultaten med varandra för att få fram likheter och olikheter. Därefter kan 
olika rubriker utformas för att beskriva och sammanfatta analyser.

Vi följde denna metod. Vi läste igenom det utvalda materialet flera gånger för att finna
relevans för vårt syfte. Därefter sammanställde vi deras resultat som vi sedan relaterade 
och jämförde med varandra. Utefter det vi kom fram till utformade vi följande teman; 
föräldrars upplevelser och behov samt barns upplevelser och behov. Efter dessa följer flera 
underrubriker som finns beskrivna i resultatdelen.

Etiska överväganden

Nyberg (2000) skriver att forskning bör sträva efter att ge en så sanningsenlig bild som 
möjligt av det fenomen som undersöks. Det är inte tillåtet att plagiera, dvs. presentera eller 
utnyttja avgörande delar av andras arbeten eller data som om de vore ens egna. Till plagiat 
räknas citat eller refererat ur andra forskares planer eller texter, utan att uppge källa (a.a.).

Forskningen måste alltid följa de grundläggande etiska principerna som finns. Dessa är: 
autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen 
(Olsson & Sörensen, 2007).

När en litteraturöversikt ska göras måste hänsyn tas till inklusions- och 
exklusionskriterierna som nämnts tidigare, men även att forskningsartiklarna som används 
har genomgått en forskningsetisk granskning. I denna ska en eller flera personer från en 
etisk kommitté granska forskningsplanen för att verifiera att den uppfyller etiska krav. 
”Etiken inom forskning hör också samman med trovärdighet när det gäller upphovsman.”
(Olsson & Sörensen, 2007 s.58) Etik handlar även om att referenshanteringen ska vara
korrekt, så att de kommer till sin fulla rätt (Olsson & Sörensen, 2007). Vår strävan har varit 
att följa dessa forskningsetiska principer under hela forskningsprocessen.
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RESULTAT

Resultatet av vår litteraturöversikt redovisas med utgångspunkt från två huvudkategorier
med nio underrubriker. Huvudkategorierna är föräldrars upplevelser och behov samt barns 
upplevelser och behov.

Föräldrars upplevelser och behov

Stress och oro hos föräldrar

Cancerbeskedet kommer ofta som en chock för hela familjen och innebär en omfattande 
förändring av livsvillkoren. Chocken följs av förnekelse, nervositet, sorg och skuldkänslor. 
Det är viktigt att sådana tecken tas på största allvar då de annars kan ge upphov till onödig 
posttraumatisk stress och oro hos föräldrarna. De blir lätt utmattade när de oroar sig över 
sitt barn. Oroande faktorer kan t.ex. vara att de inte skall få rätt information, hur de ska 
kunna förklara sjukdomen för sitt barn och hur de ska göra med skolan. Viljan att ständigt 
vara i barnets närvaro är så stark att separation kan bli känslomässigt smärtsam. Sjukhusets 
väggar avgränsar med tiden en trygghetszon där man ständigt kan vara omringad av 
vårdpersonal med kunskap att besvara alla frågor. Dock måste behovet av personalens 
närvaro balanseras mot behovet av personligt utrymme för familjens sociala 
sammanhållning (Huff, McGrath & Paton, 2004).

Föräldrar som precis fått bekräftat att deras barn har drabbats av cancer upplever ofta akuta 
stress symtom. Dessa kan innebära att föräldrar försöker undvika sanningen, lätt blir 
uppstressade och återupplever känslor som uppstod när beskedet kom. Föräldrar som 
generellt är mer nervösa och oroliga även innan sjukdomen fanns löper större risk att 
drabbas av akuta stressymtom (Alderfer, Hwang, Kazak, Pai, Patin˜o-Fernández, & Reilly,
2008). Posttraumatisk stress är något som uppstår om personen i fråga inte kan bearbeta 
denna stress, eller inte får det stöd som kan behövas. Hudson, Long, Phipps och Rai (2005) 
visar att föräldrar i större utsträckning än barnen lider av posttraumatisk stress. Barn har 
lättare för att gå vidare med sina liv när sjukdomen avtar helt medan föräldrar kan behålla 
minnet av en jobbig period i mycket lång tid. Samma undersökning visar att föräldrar med 
långtidssjuka barn ofta upplevde mindre stress då sjukdomen blivit något som tillhör 
vardagen (a.a.). Speciellt mammor visar en hög benägenhet att drabbas av stress. Ofta 
upplever mammorna mer stress även i det vardagliga livet före sjukdomsbeskedet (Brown, 
Lambert & Madan-Swain, 2003).

Praktiska faktorer för föräldrarna

Andra faktorer än stress och rädslor som påverkar föräldrarna är, t.ex. ekonomiska faktorer 
(Huff, m.fl., 2005; Dockerty, Skegg & Williams, 2003; Callery, 1997). För många familjer 
är cancerbeskedet ett hårt slag mot ekonomin. Föräldrar vill vara närvarande hos barnet så 
mycket som möjligt vilket kan leda till att en förälder inte jobbar alls. Andra utgifter är 
transport från och till sjukhus, parkering och mat. Dock är detta utgifter som de flesta 
familjer inte ser som ett val utan en nödvändighet, oavsett vilka andra behov som blir 
lidande (Huff, m.fl., 2005). 
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Hur familjen bor kan ha en avgörande betydelse för hur enkel eller svår anpassningen till 
cancerbeskedet blir. Chalmers och Scott-Findlay (2001) påvisar hur familjer som bor på 
landet skiljer sig från de som är bosatta närmre viktiga resurser så som t.ex. sjukhus. 
Familjer som bor utanför stadskärnan måste ta ett ökat ansvar för barnets medicinering och 
otrygghet uppstår ofta när föräldrarna måste avgöra om barnet behöver sjukhushjälp eller 
kan besöka den lokala vården. Till skillnad från stadsboende familjer som befinner sig 
närmare de olika vårdenheterna. Avståndet kan vara avskräckande både tidsmässigt och 
ekonomiskt (Chalmers & Scott-Findlay, 2001; Callery, 1997).

Kommunikation mellan föräldrar och vårdpersonal

Föräldrar kan oroa sig över hur kommunikationen mellan dem och vårdpersonalen ska 
fungera, t.ex. om personalen ska lyssna på deras önskningar eller inte. De uttrycker även 
tankar och oro över om barnet får den vård och de behandlingar som det behöver för att 
återhämta sig från sjukdomen. Att barnet är viktigast är inte svårt att förstå då alla 
föräldrarna säger att de inte bryr sig om vad det kostar eller vad som krävs i engagemang. I
vissa fall är det fler familjemedlemmar förutom föräldrarna och barnet som drabbas av 
konsekvenserna av cancern och på så sätt är det fler som drabbas av dålig kommunikation 
med vården (King & Shields, 2001).

Föräldrar är i behov av god kommunikation med sjukvårdspersonalen, med varandra och 
med andra i sin omgivning för att må bra och inte känna utanförskap. Den vårdgivande 
personalen bör också kunna förmedla en professionell kunskap, vilket ger familjen en 
trygghet som är eftertraktad. Vidare önskar föräldrarna få en god och positiv kontakt med 
sjukvårdpersonalen samt få information från vårdpersonalen om hur framtiden kommer se 
ut och hur de ska planera den. Det barn som drabbats av cancer och dennes föräldrar 
uttrycker att de eftersträvar en bra kontakt med vårdpersonal och att de kan känna att 
personalen vet hur de vill ha det. De säger att de hellre går och träffar personal som känner 
dem och som har haft med dem att göra under hela deras liv än ny personal som inte 
känner dem till person utan mer behandlar dem som vilken patient som helst (Aslett, 
Gibson, Levitt & Richardson, 2005).

Föräldrars behov av samverkan

En studie av Bond, m.fl. (2002) påvisar att föräldrarna har behov av en "tränad medicinsk 
barnpassare" när de inte längre kan närvara, för att barnet och föräldrarna ska känna sig 
trygga. Föräldrar uttryckte behov av stödgrupper där andra föräldrar och vårdpersonal kan 
sitta ner och diskutera sina känslor och bördor. Delad erfarenhet ger ofta stöd och 
motivation att kämpa vidare. Avståndet till sjukhuset är i många fall ett problem och 
många föräldrar uppgav att ett närmre sjukhus, eller till och med hemsjukvård skulle öka 
den tid de kan spendera tillsammans dramatiskt och minska känslan av separation. Ett 
ytterligare förslag till förbättring är att föräldrarna skulle få tillgång till hemhjälp i form av 
städning, mat och andra hushållssysslor. Allt för att kunna spendera så mycket tid som 
möjligt med barnet.

Andra viktiga aspekter för föräldrar är att vårdpersonalen är kliniskt kompetent, kan bidra 
med emotionellt stöd vid behov och att föräldrarna får delta i stora beslut. Det är viktigt 
enligt föräldrarna att sjuksköterskorna kan ta över föräldrarollen till viss del när mamma 
och pappa inte kan närvara, så barnen kan känna sig trygga (Enskär och Skolin, 2001).
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Föräldrar vill kunna vara med och påverka vad som kommer att hända deras barn. Att ge 
dem mer delaktighet i vården och mer information om exakt vad som kommer att ske ger 
dem en förstärkt känsla av trygghet och lugn. Att föräldrarna hela tiden är uppdaterade om 
hur deras barns tillstånd utvecklas, hur sjukdomen fortskrider samt vilka åtgärder som kan 
behövas är även faktorer som lugnar. Att ge dem en uppgift i vården resulterar i att de fick 
känna sig värdefulla och användbara samtidigt som känslan av maktlöshet minskade. Ett 
exempel på detta är när föräldrarna kan vara mer delaktiga genom att få lära sig att ge sina 
barn intravenösa injektioner med antibiotika (Degner & Woodgate, 2003).

Hjälpande insatser för föräldrarna ger dem möjlighet att delta i diskussioner med andra 
familjer i liknande situation om sina strategier, för att kunna dela med sig av bördan och 
känna stöd och lindring i att de inte är ensamma. Särskild uppmärksamhet kan ägnas åt 
ilska, för att hitta strategier för att hantera denna svåra känsla av hopplöshet. Dessutom ska 
det finnas stödjande insatser som innehåller väl utvecklade strategier för att hjälpa familjer 
att skapa nya levnadsmönster för att kunna hantera den känslomässiga situationen (Chesler 
& McGrath, 2004).

Det är viktigt för föräldrarna att i sin helhet ta allt som kommer i olika faser. Att först 
bearbeta det som hänt, ventilera och trösta varandra. Att få information om sjukdomen, vad 
som kommer att ske samt hur framtiden kommer att se ut. Att ändra prioriteringarna inom 
familjen är nödvändigt då cancer är en sjukdom som påverkar inte bara den sjuke. 
Föräldrarna måste försöka hitta ljuspunkter i vardagen, samt ta vara på varje tillfälle som är 
positivt och fokusera på mål som ligger längre fram i tiden. För att nå de målen måste de
omstrukturera sin verklighet och anpassa den till hur det ser ut för stunden. Föräldrar hjälps 
av att kunna se något positiv i det negativa och lyfta fram det positiv för att på detta sätt 
orka med den vardag som de lever i. Att göra vardagen tydlig igen ger ett lugn för hela 
familjen där barnet som är sjukt känner att föräldrarna lever vidare så gott det går och att 
syskonen försöker att kämpa vidare med vad de har framför sig. Att sätta upp små delmål 
fortlöpande ger hela familjen motivation och energi att fortsätta framåt. Det faktum att 
föräldrarna bestämmer sig för saker och sätter upp mål gör att de kommer närmre varandra 
samt att enighet och familjekänsla stärks (Clarke-Steffen, 1997).

Kontinuitet och goda relationer

Kontinuitet är en av de mest bidragande faktorerna till att relationen mellan vården och 
familjen blir så bra som möjligt (Heller & Solomon 2005; Espezel & Canman, 2003). I en 
studie av Heller och Solomon (2005) var det mer än hälften av de intervjuade föräldrarna 
som sa att de mindes att de haft någon de alltid kunnat anförtro sig till och lita på när det 
gäller deras barns vård. Förtroendet motiverades ofta av att personen varit med från början 
till slut. Föräldrarna uttryckte förvirring i hur skiftsystemet fungerar, när personal byts. När 
inte den personal de vant sig vid fanns på plats skapar det en känsla av otrygghet och 
rädsla. En förälder sa att han alltid kunde lita på tre doktorer som hade hand om hans 
dotters behandling (Heller & Solomon, 2005). 

Att ha kontinuitet av samma vårdpersonal ökade känslan av trygghet och kontroll på 
sjukhuset (a.a.). Föräldrar uttryckte att de kände sig tryggare om de enbart var involverade 
med en och samma läkare för alla procedurer och möten. Detta för att det då uppstår en 
relation mellan familj och vårdgivare där dessa lär känna varandra och kan sätta sig in i 
varandras situation. Det bidrog också till att föräldrarna kände sig lugnare och tryggare när 
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de lämnar sjukhuset, med vetskapen att någon som förstår dem och deras behov har hand 
om deras barn (Heller & Solomon, 2005)

Behovet av att vårdpersonal ska se föräldrarna och deras barn som individer och inte som 
ytterligare en patient på sjukhuset är stort hos föräldrarna. Att ha en relation på detta sätt 
ökar förtroendet för vården och minskar överbeskyddandet av barnet (Heller & Solomon, 
2005; James & Johnson, 1997).

Barns upplevelser och behov

Förändringar för barnet

Cancerbeskedet har en störande och förändrande effekt på familjens liv (Huff m.fl., 2005; 
Björk, Hallström & Wiebe, 2008).  Huff m.fl. (2005) identifierar i en studie tre 
huvudteman för hur barnets liv förändras vid cancerbeskedet. Dessa är; förändrat liv
generellt, förändrat liv hemma och förändrad skolgång. Under första temat inryms att livet 
stannar upp, att man måste börja fokusera på att ta en dag i taget, att inte jobba lika mycket 
och finansiell påverkan. Beträffande temat förändrat liv hemma skriver författarna t.ex. att 
syskon inte får samma uppmärksamhet, mamma eller pappa är borta ofta och att man inte 
känner sig som en riktig familj. Tredje och sista temat, förändrad skolgång, påverkas 
genom att det cancersjuka barnet inte alls går i skolan eller har dålig närvaro med 
koncentrationssvårigheter som konsekvens.

Barnen kan få ett förändrat utseende i samband med vården (Hedström, Skolin & Essen, 
2004; Anderzén-Carlsson, 2007, Joanna & Glasson, 1995) såsom blekhet och håravfall, 
men även avsaknad av vänner, skola och vanliga aktiviteter som utgör deras normala 
(Anderzén-Carlsson, 2007; Hedström, Skolin, Essen, 2004; Freeman & O’Dell, 2003).

Rädsla, oro och stress hos barn efter cancerbesked

En studie av Allen, Newman och Souhami (1997) ) tyder bl.a. på att cancerbeskedet till 
barn kan medföra stress, oro och depression hos både den sjuke och anhöriga. Oro yttrar 
sig olika hos barn beroende på deras ålder. Barn är rädda på grund av okunskap om sitt 
tillstånd men även pga. föräldrars reaktioner. Stress, oro eller depression hos barnet är mer 
en reflektion av föräldrarnas beteende och sätt att hantera situationen. Det finns underlag 
för att flickor och mammor är mer oroliga och/eller deprimerade i jämförelse med pojkar 
och pappor.

Anderzén-Carlsson (2007) identifierar i sin studie olika typer av rädsla som kan uppstå hos 
barn med cancer. En stor del berör osäkerhet om vad döden är, och om vad som kommer 
att hända under sjukdomens gång. Barn visar även en stor oro över hur föräldrarna, andra 
anhöriga och vänner ska reagera på deras tillstånd (Anderzén-Carlsson, 2007; Essen, 
Haglund, Hedström & Skolin, 2003). Barnens osäkerhet gör att de blir mycket observanta 
på kroppsspråk och känslouttryck för att få svar på sina frågor (Anderzén-Carlsson, 2007).

Barn är inte lika rädda för de medicinska procedurer som följer med cancer enligt 
Anderzén-Carlsson (2007) som t.ex. sprutor, nålar och strålning även om detta också är en 
svår påfrestning. De är ofta mer ångestfyllda före vårdåtgärden än när den väl utförs. Att 
tänka på hur ont det kommer göra framkallar ofta stark rädsla.
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Carlsson, Enskär, Golsäter, Hamrin och Kreuger (1997) påvisar att barn med cancer 
upplever mer nervositet, har mer depressiva symtom och ett lägre självförtroende jämfört 
med friska barn. De har i sin studie (1997) kommit fram till sex olika omständigheter som 
påverkar ett cancersjukt barns sätt att se på sin livssituation: den medicinska behandlingen 
och dess bieffekter, känslan av isolering, gemenskap och stöd, att vara i centrum, 
reaktioner från omgivningen och kvalitet på vården. Av dessa punkter kunde författarna se 
att de som påverkade mest var förenade med att barnen blev inlagda samt den medicinska 
behandlingen, som kunde vara smärtsam och stressframkallande.

Barn är sårbara under sin vistelse på sjukhus då det är en helt ny miljö för dem. Många 
behov som tidigare inte varit lika dominanta blir nu tydliga. Barn i yngre åldrar behöver 
andra förklaringar än äldre barn för att kunna förstå varför en behandling utförs eller vad 
cancer egentligen är. Äldre barn har uppnått en högre mognad av tänkande och har lättare 
att förstå vad olika saker innebär (Elander, Hermerén Hallström & Runeson, 2002; Enskär 
& Essen, 2000). 

Närhet

Elander m.fl. (2002) pekar på olika behov hos barnet som vårdpersonal och familj måste ta 
hänsyn till. Behovet av en förälders närvaro är stort. Helst ska mamma eller pappa finnas 
närvarande hela tiden, för att kunna trösta och ge en känsla av säkerhet. Även när barnet 
deltar i mer gemensamma aktiviteter som lekterapi eller går till sjukhusskolan fanns ett 
visst behov av att en förälder närvarar för att trygghet ska infinna sig. Dock var behovet 
som störst då vårdpersonalen var närvarande, speciellt vid olika typer av ingrepp, eftersom 
barnet ofta kopplar detta till något smärtsamt och skrämmande. Det kan vara lättare för 
barnet att ställa frågor till någon i familjen än till vårdpersonalen. Det framkom tydligt att 
barn som hade en förälder närvarande blev modigare, tog för sig mer och ställde mer 
frågor. För barn i de högre åldrarna räckte det ofta med att bara möjligheten till kontakt 
fanns, som t.ex. via telefon.

Björk, Hallström och Nordström (2006) understryker ett behov hos barn att få leka och ha 
kul, att få vara delaktiga i vård och behandlingar, att ha en god relation till vårdpersonal 
och att bli emotionellt tillfredsställda vilka samtliga är en form av närhet.

Praktiska behov hos barnet

Barns tänkande skiljer sig stort i förhållande till vuxna. Medan vuxna fokuserar mer på 
långsiktiga faktorer som, god vård, bra information och livsfaran med sjukdomen kan barn 
fokusera mer på kortsiktighet. Några av de viktigaste behoven för ett barn är underhållning 
i form av nöjen, att det finns något att göra under sjukhusvistelsen. Det kan vara 
exempelvis lekar, sällskapsspel eller tv-spel. Även ett akvarium kan vara underhållande. 
Barns behov är bland annat bra mat, smärtlindring vid behov, en tyst omgivning och gärna 
ett eget rum. Ett annat behov som barn har är att personalen är vänlig och lätt att prata med. 
Barn uttrycker att det är vikigt att personal är rolig, omtänksam och förstår vad de menar 
och inte är läskiga (Enskär & Essen, 2000).
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Resultatsammanfattning

Vuxna tänker mer långsiktigt där egenskaper som god vård, bra information och själva 
livsfaran med sjukdomen ligger i fokus. För föräldrar är även kontinuitet och att få vara 
delaktiga i vården viktiga komponenter. Det skapar en känsla av att vårdpersonalen förstår 
just dem och deras behov, samt att man känner sig tryggare med själva behandlingen om 
det är någon man litar på och man vet exakt vad som händer. Stödgrupper där man kan 
komma i kontakt med andra i liknande situation och kvalificerad vårdpersonal kan bidra 
till ökat mod och känsla av stöd. Individualitetskänslan är också viktig. Hela familjen 
måste känna sig speciella, att de inte är ytterligare en familj med ett cancersjukt barn utan 
att de faktiskt är unika människor med egna behov.

Barns behov skiljer sig från vuxnas. De har inte lika stor förståelse för sjukdomens 
innebörd och vilka konsekvenserna kan bli. Detta leder till att de förlitar sig på sina 
föräldrar för tröst och uppmuntran och därmed uppstår ett behov av deras närvaro. Helst 
ska de finnas hos dem hela tiden. Till skillnad från vuxna tänker barn mer kortsiktigt. För 
dem kan underhållning i form av nöjen som lek, sällskapsspel och tv-spel vara avgörande 
för om de trivs. Deras mest grundläggande behov är att personalen inte är skrämmande och 
är lätt att prata med, men även behov som god mat, smärtlindring och någon som förstår 
dem är viktiga. Barn förknippar ofta vården med rädsla, därför är det viktigt att stimulera 
en känsla av trygghet genom att vara vänlig och lätt att prata med. Vårdpersonal bör ge ett 
intryck av att vara en vän och inte en yrkesutövare.

DISKUSSION

Vår litteraturstudie visar att behoven hos barnet och deras föräldrar vid barnets svåra 
sjukdom är olika. Föräldrarna är alltid den centrala anknytningen och tryggheten för 
barnet. Vården måste därför planeras och genomföras så att föräldrarna blir delaktiga och 
tillsammans med vårdpersonalen kan stödja barnet på bästa sätt. Det förutsätter att även 
föräldrarnas behov och i förhållande till barnet mera långsiktiga perspektiv tillgodoses.  

Metoddiskussion

Barn, syskon och föräldrar ingår i begreppet familj, men de har ändå olika behov beroende 
på den situation de befinner sig i. Sjukvårdspersonalen kan inte behandla alla 
familjemedlemmarna på samma sätt, utan varje individ måste få sin specifika och speciella 
omvårdnad för att resultatet skall bli gott och alla involverade parter så överens och nöjda
som möjligt. Vi har valt att avgränsa vårt resultat så att syskon endast finns med som 
bakgrund till vårt syfte. Trots att syskon har ett unikt perspektiv på det som inträffat och 
sina speciella behov, är det ändå föräldrarna som tillsammans med vårdpersonalen står i 
centrum för det sjuka barnet.

Eftersom vi inte hade någon kunskap om ämnesområdet då examensarbetet inleddes, valde 
vi en litteraturstudie för att få en överblick över det aktuella kunskapsläget och 
forskningsfronten. Det var också den metod som var bäst lämpad i förhållande till 
examensarbetets omfattning, och en nödvändig utgångspunkt för fortsatt egen forskning. 
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Största nackdelen med den valda metoden är att vi inte får fram några egentliga egna 
resultat utan är hänvisade till den kunskap som finns publicerad i litteratur som är 
tillgänglig för oss. Det innebär att vårt arbete inte bidragit med någon ny kunskap. Om vi 
istället valt att pröva någon eller några egna hypoteser i en egen forskningsstudie, hade vi 
haft bättre möjligheter att skapa ny kunskap och på ett bättre sätt kunnat ställa våra resultat 
i förhållande till andra publicerade slutsatser. Detta var dock inte möjligt med de 
förutsättningar som erbjöds. Eftersom den bild som framkommit ur vår litteraturstudie är 
ganska enstämmig, blir det svårt att kritiskt förhålla sig till den, relatera den till andra 
uppfattningar och därmed avgöra validiteten i våra resultat. En ytterligare felkälla i detta 
sammanhang är att vi varit hänvisade till litteratur publicerad på svenska eller engelska och 
tillgänglig i fulltext på högskolebiblioteket i Skövde. Det innebär att vi är begränsade till 
uppfattningar från vår egen kultur och kan ha missat viktig forskning från andra delar av 
världen publicerad på andra språk.

I vår studie har vi utgått från 20 vetenskapliga artiklar som använder kvalitativ metodik. 
De artiklar vi från början hittade, granskade vi genom att läsa sammanfattningarna för att 
kunna inkludera dem i den eftersökta kategorin av artiklar som innehöll nyckelorden barn, 
cancer och familj. Vi har använt oss av Fribergs (2009) metod, som var ett bra val då den i 
olika steg beskriver utförandet av arbetet. Under arbetets gång har många förändringar 
gjorts i såväl design som fokus, från barn med cancer till familjens behov när ett barn 
drabbas av cancer, till att slutligen avgränsas till barnets och föräldrarnas behov 

Litteraturen har till största delen hittats i CINAHL, eftersom denna sökmotor var enklast 
att använda, och enligt vår uppfattning är den mest fullständiga. Vi är medvetna om att en 
del litteratur kan missas, när man i huvudsak använder sig av en sökmotor. Det resultat 
som växte fram var dock så samstämmigt, att vi anser det vara osannolikt att det skulle ha 
blivit annorlunda om vi hade hittat ytterligare arbeten med andra sökmotorer. Aktualiteten 
garanteras av att majoriteten av arbetena publicerats under 2000-talet, många efter 2005. 
Artiklarna handlar med ett undantag specifikt om barn med cancer. I 4 av artiklarna 
inkluderas dock även barn med andra sjukdomar (Canam & Espezel, 2003; Elander, m.fl., 
2002; Heller & Sollomon, 2005; King & Shields, 2001). Vi har emellertid bedömt att 
slutsatserna trots detta stämmer överens med övriga artiklar.

Att vi granskade litteraturen först var för sig var en bra lösning, då vi uppmärksammade 
olika aspekter och kunde komplettera varandra. Det underlättade också arbetet med att 
kategorisera resultatet. Varje steg i processen som Friberg (2009) beskriver är bra att följa, 
då det är lättare att få alla delar att passa ihop. De artiklar som använts har varit godkända 
utifrån ett etiskt perspektiv, och valet av artiklar har även gjorts utifrån artiklarnas innehåll. 
Resultatet av vår litteraturstudie ger en god utgångspunkt för att formulera nya 
forskningshypoteser och för fortsatt forskning.

Resultatdiskussion

Vi redovisar våra resultat med utgångspunkt från två huvudkategorier; föräldrars 
upplevelser och behov samt det sjuka barnets upplevelser och behov. Nio underrubriker 
fungerar som konkret stöd för vårdpersonal som hamnar i nära kontakt med en familj som 
drabbats av cancer.
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När cancerbeskedet kommer måste hela familjen ändra sina liv på många fronter. 
Föräldrarna ska disponera tiden för resor mellan sjukhuset och hemmet, resorna kan bli 
kostsamma och detta kan bli kännbart för övriga i familjen (Huff m.fl., 2005; Dockerty, 
m.fl., 2003; Callery, 1997).

Oro och rädsla hos barnet inför den sjukdom det drabbats av är vanligt. En stor del av oron 
berör osäkerhet inför eventuell död och vad som då kommer att hända. Barnet oroar sig 
dessutom för hur föräldrarna och andra inom familjen ska reagera (Anderzén-Carlsson, 
2007; Essen, m.fl., 2003). Därför är det viktigt att föräldrarna har tillgång och möjlighet till 
att få stanna kvar på sjukhuset för att förmedla det stöd och lugn som deras barn behöver i 
denna utsatta situation (Elander, m.fl., 2002; Enskär & Essen, 2000).

För att minska rädslan för sjukhusmiljön och få barnet på andra tankar är det angeläget att 
forma en omgivande miljö som är väl anpassad med bland annat leksaker och olika typer 
av underhållningsaktiviteter (Anderzén-Carlsson, m.fl., 2007). På detta sätt kan vården 
lättare genomföras på barnens villkor. Även lekterapi kan vara bra för barn med cancer för 
att de skall kunna fortsätta leka och känna sig som barn (Elander, m fl., 2002). Något äldre 
barn har stöd av information i samma utsträckning som sina föräldrar. Informationen bidrar 
till de bli lugna och får en bättre uppfattning om sin situation (Enskär & Essen, 2000). En 
relation baserad på tillit till vårdpersonalen ger barnet en känsla av att vara viktigt och gör 
det också möjligt att tillvarata vad barnet självt tycker är viktigt, för att vården ska ge ett så 
bra resultat som möjligt (Anderzén-Carlsson, m.fl., 2007).

I dagens sjukvård är familjecentrerad vård eftertraktad hos familjer som vårdas för cancer 
(King & Shields, 2001). Att satsa på att omvårdnaden utformas enligt riktlinjerna för 
familjecentrerad vård tror vi skulle gynna vården av hela familjen på sjukhus. Genom mer 
kunskap kring familjecentrerad vård skulle man i framtiden kunna effektivisera och nå 
bättre vårdresultat vilket leder till en mer tillfredsställd familj (a.a.). Hela familjen är 
viktig, och därför måste personalen vara medveten och ha goda kunskaper om hur de skall 
bemöta den. (Leahey & Wright, 1998).

Även med utgångspunkt från den litteraturstudie vi gjort anser vi att familjelivet och 
omvårdnaden är centrala för barnet som drabbats av cancer och den familj som finns 
bakom. Att ha en fungerande kommunikation både inom familjen och till vårdpersonalen 
är av stor vikt, då alla medlemmarna i familjen ska känna att de får den vård de vill ha och 
att vården är utformad efter deras vilja och behov (Aslett, Gibson, Levitt & Richardson, 
2005; King & Shields, 2001). Därför är det värdefullt att familjen tillsammans med 
vårdpersonalen sätter sig ned och utformar en vårdplan som båda parter kan följa och 
arbeta utifrån.

Vi hoppas att vårt resultat kan bidra till bättre förståelse för hur familjen fungerar i en kris 
men även vara underlag för vidare forskning inom familjecentrerad vård. Att kunna se 
familjemedlemmarna som unika individer med känslor och behov, istället för att begränsa 
perspektivet till ”ytterligare en patient med dödlig sjukdom” är av yttersta vikt för optimal 
vård (Heller & Solomon, 2005; James & Johnson, 1997). Tillgodoses inte den aktuella 
familjens unika behov kan det leda till misstro till vården och allvarliga konsekvenser när 
sjukdomsfasen har passerat. 

Resultatet av den vård barnet fått spelar naturligtvis en avgörande roll för hur familjen 
tycker att de har behandlats, men en god familjecentrerad vård kan bidra till ett bättre liv 
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och känsla inför vården, även om det otänkbara inträffar. Vi tror att insikter i denna 
forskning kan bidra till att vårdpersonal får bättre förståelse för vad som är viktigt hos de 
enskilda familjemedlemmarna, så att all vård anpassas efter dem och ger dem en känsla av 
att deras fall är unikt. Hos föräldrar är kontinuitet bland det viktigaste, vilket innebär att 
familjen får en chans att lära känna den vårdpersonal de har under vårdperioden, samt att 
denna inte skiftar mer än nödvändigt (Heller & Solomon, 2005). Ett band av tillit krävs då 
en sjukdom som cancer kan bli kraftigt emotionellt laddad. 

Andra konkreta exempel på hur vårdarbetet kan påverkas av vårt arbete utgår från 
förståelsen för hur barn tänker. Till skillnad från vuxna har barn ett mer kortsiktigt 
perspektiv (Elander, m.fl., 2002; Enskär & Essen, 2000). I deras vardag existerar inte död, 
utan de fokuserar på vad som är kul och får dem att må bra. Att prata om intressen hos 
barnet och ge tillgång till stimulans som lek och spel kan vara helt avgörande för hur deras 
vårdperiod blir (Enskär & Essen, 2000). Man bör undvika att i onödan beröra begreppet 
död.  

Vi menar, mot bakgrund av vårt resultat, att det är viktigt med ett professionellt 
förhållningssätt till familjer som kan ha kontrollbehov utöver det vanliga. Många föräldrar 
säger att de vill vara inblandade så mycket som möjligt i barnets vård. Föräldrar har dock 
inte samma kunskaper om barnets hälsa som vårdpersonalen. Därför måste vårdpersonalen 
kunna ta distans till förslag från föräldrarnas sida som inte främjar barnets hälsa eller 
välmående. Sjukvårdspersonalen måste kunna ställa krav, för målet är i första hand att 
barnet ska överleva sin sjukdom. Föräldrarnas vilja att få sitt barn friskt gör dem extra 
observanta på vem i vårdpersonalen som ger det extra som behövs vid vården av barnet. Vi 
måste kunna hantera att föräldrar kan visa misstycke och ogillande om de känner att 
vårdpersonalen inte ger allt de har. Tyvärr finns det anställda inom vården som inte trivs 
med sina jobb och inte engagerar sig maximalt. De ser då inte barnet utan bara en 
cancersjukdom. Detta kan lätt resultera i att vården blir bristfällig p.g.a. sviktande 
engagemang, vilket leder till missnöje hos familjen.

Kirkevold (2003) menar att familjen kan fungera som en viktig stöttepelare och skapa 
motivation och trygghet för barnet. Familjen bör få ta del av vårdandet så gott det går och 
få känna att den kan påverka vården av det sjuka barnet. Resultatet från vår studie, att 
föräldrar känner trygghet och ett större lugn, då de får vara delaktiga i vårdandet av sitt 
barn, är i överensstämmelse med den slutsats som Kirkevold drar. Kirkevold (2003) 
nämner vidare fyra strategier som är användbara för familjer som har drabbats av cancer. 
De utgör ett värdefullt och konkret stöd för både familj och vårdpersonal, så att vården ska 
ge bästa möjliga resultat, både psykologiskt och fysiskt. Strategierna innebär att ge den 
sjuke en identitet både i ljuset av sjukdomen och livet innan sjukdomen bröt ut, att hjälpa 
den sjuke och familjen att klara av att bära de bördor som hänger samman med sjukdomen 
och situationen, att försöka finna en mening och att leva en dag i sänder.

Konklusion

Omvårdnaden av ett cancersjukt barn inbegriper hela familjen. Kunskap om familjens 
behov ger vårdpersonalen möjligheter att tillsammans med familjemedlemmarna erbjuda 
det sjuka barnet och hela familjen bästa möjliga stöd. Vår litteraturstudie ger underlag för 
fortsatt forskning om hur dessa behov kan tillgodoses.
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Syftet med studien var att ta 
reda på hur oroliga och 
stressade barn och föräldrar 
blir vid ett cancerbesked

Kvalitativ intervjustudie med 173 
barn i samma ålder

Resultaten visade att ungdomar
med cancer var mer orolig eller 
deprimerad än kontrollgruppen unga 
vuxna. En betydande minoritet av 
patienterna och kontrollgruppen hade 
förhöjda ångest eller depression 
nivåer. Tjejerna var betydligt mer 
orolig och deprimerad än 
pojkar. Mödrarna var mest ängslig 
och var betydligt mer stressade än 
fäderna.
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3.

Aslett H.
Gibson F.
Levitt G.
Richardson A.

2005

Follow Up after Childhood 
Cancer: A Typology of Young 
People's Health Care Need. 

Clinical Effectiveness in 
Nursing.

Syftet var att identifierar vad 
patienter med långsiktig 
vård av cancer I barnåldern 
vill se I uppföljandet av 
vården. Författarna siktade 
på att belysa aspekter av 
vården som var viktigt för 
unga människor.

Kvalitativ studie som ställde relevant 
frågor i form av intervjuer och 
frågeformulär. 40 ungdomar deltog i 
studien.

Fem resultat var mer frekventa än 
andra. Dessa var behovet av en god 
relation med vårdpersonal, behov av 
information om sin vård, viktigt med 
en bra och öppen kommunikation om 
ens tillstånd, behovet av att föräldrar 
var närvarande och stöttan och 
slutligen vikten av att vårdpersonal är 
kompetenta.
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Bond D.
Hinds P.
Hall B.
James K.
Keegan-Wells D.
Kelly K.
Mahan R.
Moore I.
Roll L.
Speckhart B.

2002

The Care of My Child with 
Cancer: Parents' Perceptions 
of Caregiving Demands.

Association of Pediatric 
Oncology Nurses.

Författarna ville med studien 
utforska hur föräldrar känner 
angående vården av deras 
cancersjuka barn och hur 
deras behov uppfylls och hur 
de känner att vården 
behandlar dem.

En förklarande, utforskande kvalitativ 
intervjustudie där 151 föräldrar 
deltog och fick besvara sex frågor.

Resultatet var dominerat av effekter 
som var negativa psykologiskt och 
hälsomässigt. Vanligt svar var att 
man tappar all kontroll över sitt eget 
liv, det känns knappt som ens eget 
längre. Några behov som 
underlättande, var hjälp i hemmet 
men även att någon kan ta över 
föräldrarollen till viss del när 
föräldrar inte kunde närvara på 
sjukhus.



III

5.

Björk M.
Hallström I.
Nordström B.

2006

Needs of Young Children 
With Cancer During Their 
Initial Hospitalization: An 
Observational Study.

Journal of Pediatric 
Oncology

Att beskriva barns behov 
genom att observera deras 
kroppsspråk och vad de har 
att säga under det tidigare 
skedet av sjukhusvistelsen.

En observationsstudie där 12 barn 
under 7 år studerades under 26 
timmar utan yttre påverkan.

Barn visar behov av att ha deras 
föräldrar närvarande, detta bidrog i 
sin tur av at barnet blev mer öppet 
och modigare till att visa fler behov.

6.

Björk M. 
Hallström I.
Wiebe T.

2009

An Everyday Struggle -
Swedish Families’ Lived 
Experiences During a Child’s 
Cancer treatment.

Journal of Pediatric Nursing

Syftet var att belysa 
familjens levda erfarenhet 
under ett barns cancer 
behandling

Kvalitativ intervjustudie med 11 
familjer som drabbats av ett 
cancerbesked

Resultatet pekar på att livet under ett 
barns behandling är en period av 
väntan och att hela familjen är i 
behov av stöd för att lätta sina bördor

7.

Brown R.
Lambert R.
Madan-Swain A.

2003

Posttraumatic Stress Symtoms 
in Adolescent Survivors of 
Childhood Cancer and Their 
Mothers. 

Journal of traumatic Stress

Syftet med studien var att 
undersöka PTSD symptom
och frågor som rör familjens 
funktion bland ungdomar
som överlevt barncancer och 
deras anhöriga från ett
Familjeperspektiv

Kvalitativ intervjustudie med 52 
ungdomar som var sjuka i cancer och 
deras mödrar och 42 friska ungdomar 
med deras mödrar

Resultatet visade att mödrar med barn 
som överlevt cancer uppvisade mer 
PTSD symtom än vad mödrar med 
friska barn gjorde.



IV

8.

Canam C.
Espezel H.

2003

Parent-Nurse Interactions: 
Care of Hospitalized Children. 

Journal of Advanced Nursing

Att sammanställa en 
undersökning som tar reda 
på föräldrars erfarenheter av 
interaktionen med 
sjuksköterskor i ett sjukhus 
angående vården av deras 
barn.

En kvalitativ intervjustudie där 8 
föräldrar representerande av 7 
familjer fick svara på frågor om deras 
erfarenheter.

Föräldrars inställning var i överlag 
positiv mot interaktionen med 
sjuksköterskor. Dock tyckte många 
föräldrar att samarbetet mellan 
vården och dem själva ibland kunde 
vara bristande.

9.

Carlsson M.
Engskär K..
Golsäter M.
Hamrin E. 
Kreuger A.

1997

Life Situation and Problems as 
Reported by Children With 
Cancer and Their Parents. 

Journal of Pediatric Oncology 
Nursing

Syftet med denna studie var 
att kartlägga barns 
erfarenheter av
problem relaterade till sin 
cancer och sjukdomar 
inverkan på barnets liv
situation

En kvalitativ intervjustudie med 5
barn och 5 föräldrar

Sex kategorier angående påverkande 
faktorerna på barnens livssituation 
var hittades: (1) medicinsk 
behandling och biverkningar, (2) 
isolering, (3) gemenskap och stöd, (4) 
är i centrum, (5) känslor och 
reaktioner, och (6) kvalitet på 
omvårdnaden. Studiens resultat tyder 
på att vårdpersonalen kan hjälpa barn 
med cancer att minska deras rädsla 
för smärtsamma och skrämmande 
förfaranden genom att skapa en 
relation med barnet.

10.

Chalmers K.
Scott-Findlay S.

2001

Rural Families’ Perspective on 
Having Child With Cancer.

Journal of Pediatric Oncology 
Nursing;

Syftet är att beskriva 
erfarenheten av att ha ett 
barn som drabbats av cancer 
när man bor på landet, långt 
ifrån sjukhus.

En utforskande, beskrivande 
intervjustudie där 10 familjer som 
passar in på syftet deltog.

Resultatet visade att familjer med 
dessa förhållanden ofta hade ett 
svårare liv än andra familjer eftersom 
de bodde längre ifrån sjukhus.



V

11. 

Clarke-Steffen, L.

1997

Reconstructing Reality: 
Family Strategies for 
Managing Childhood Cancer.

Journal of Pediatric Nursing

Syftet var att beskriva 
strategier som används av 
familjen som svar på
barncancer och att relatera 
dessa strategier till två olika 
konceptuella ramar

En longitudinell intervjustudie

32 deltagare ur 7 familjer.

I resultatet uppvisas 6 teman som ska 
kunna hjälpa en familj där ett barn 
har drabbats av cancer att hantera 
situationen. Dessa är; Hantera 
informationsflödet, Omorganisering 
av roller, utvärdera och ändra 
prioriteringar, ändra framtidsplaner, 
ge sjukdomen en mening och hantera 
behandlingsprocessen.

12.

Callery P.

1997

Paying to Participate: 
Financial, Social and personal 
Costs to Parents of 
Involvement in their 
Children’s Care in Hostpial. 

Journal of Advanced Nursing

Med denna studie ville 
författarna vilka kostnader 
som finns när en eller båda 
föräldrarna involverar sig i 
deras barns sjukhusvård när 
han eller hon drabbats av 
cancer.

En intervjustudie där flera föräldrar 
vars barn drabbats av cancer deltog.

Man kom fram till tre övergripande 
teman. Kostader finansiellt, socialt 
och personliga. Dvs t.ex. pengar, 
förlora vänner och emotionellt 
påfrestande.

13. 

Degner L.
Woodgate R.

2003

A Substantive Theory of 
Keeping the spirit Alive: The 
Spirit Within Children With 
Cancer and Their Families.

Journal of Pediatric Oncology 
Nursing

Syftet var fokusera på barns 
symtom av cancer.

Intervjustudie

39 familjer bosatta i västra Kanada.

Man fann att vikten av förståelsen för 
hur barn och familjer behöver stödet 
att finna det som får dem att fortsätta 
kämpa och inte ge upp. Genom en 
process kan föräldrarna lära sig att ta 
sig igenom de svåraste stunderna.

14.

Dockerty J.
Skegg D.
Williams S.

2003

Economic Effects of 
Childhood Cancer on 
Families. 

Journal of Paediatric Child 
Health

Att få en förståelse för hur 
den ekonomiska faktorn 
påverkas när ett barn I en 
familj drabbats av cancer

Intervjustudie där föräldrar till 237 
barn i New Zealand deltog.

Resultatet visar att det finns en enorm 
finansiell börda hos föräldrar till barn 
som drabbats av cancer.
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15. 

Elander G.
Hallström I.
Hermerén G.
Runeson I.

2002

Children's needs during 
hospitalization: An 
observational study of hospital 
boys. 

International Journal of 
Nursing Practice

Syftet var att lära sig genom 
observationer om barns 
behov under sjukhusvistelser 
uttryck i kroppsspråk och 
verbal uttryck när de 
interagerar med föräldrar 
och sjukvårdspersonal

Observationsstudie

21 pojkar.

Fyra kategorier av behov hittades: 
behovet av kontroll, behovet av att ha 
sina föräldrar i närheten, behovet att 
ha saker som är bekanta i sin närhet,
och behovet av integritet. Resultat 
tyder på att de som är inblandade i 
vården av barn bör vara 
uppmärksamma på att ju mer 
omständigheterna förändras, olika 
behov måste uppfyllas.

16.

Engskär K.
Essen L.

2000

Important Aspects of Care and 
Assistance for Children With 
Cancer.

Journal of Pedriatic Oncology 
Nursing.

Studien utforskar vad som är 
viktigt i vården och stöd för 
den cancerdrabbade
patienten i åldern 8 - 12 år, 
men även 31 föräldrar och 
32 sjuksköterskor.

Kvalitativ intervjustudie genom 
frågorna “What caring aspects are 
important for you/your child/the child 
to feel cared for?” och “What help, if 
any, do you/your child/the child need 
outside the hospital?”

Barn nämnde saker som nöjen, 
aktivitet och annat som får dem på 
andra tankar. Vuxna var mer 
inriktade på information, social 
kompetens och deltagande vid viktiga 
beslut.

17.

Enskär K.
Essen L.
Skolin I.

2001

Important Aspects of Care and 
Assistance for Parents of 
Children, 0-18 Years of Age, 
on or off Treatment for 
Cancer. Parent and Nurse 
Perceptions. 

European Journal of 
Oncology Nursing.

Att undersöka vilka aspekter 
av vården och hjälpen man 
kan få som var viktigast för 
barn och föräldrar både ur 
ett familje- och 
sjuksköterskeperspektiv

En kvalitativ intervjustudie där både 
föräldrar och barn mellan 0-18 år 
deltog. Frågor ställdes vad de tyckte 
var viktigast i vården.

Resultatet tydde på att föräldrar 
tyckte social kompetens och 
information var viktigast. 
Sjuksköterskor tyckte uppföljning av 
vård, emotionellt stöd och tillgänglig 
vård var mest betydande.
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18.

Heller K.
Solomon M.

2005

Continuity of Care and 
Caring: What Matters to 
Parents of Children with Life-
Threatening Conditions

Journal of Pediatric Nursing

Syftet är att presentera 
föräldrars uppfattningar om 
kontinuitet och samordning 
av vård av barn med en 
livshotande sjukdom.

Kvalitativ intervjustudie

36 föräldrar från tre olika områden i 
USA.

Man fick fram fem teman: 
Kontinuitet bygger relationer och 
förebygger omvårdnad, Föräldrar vill 
att sjukvårdspersonalen känner dem 
och deras barn till vilken individ de 
är, dålig kontinuitet i vården skapar 
förvirring och frustation, kontinuitet 
resulterar i delgivande av information 
och att vara där under ett barns död 
och föräldrars sätt att hantera 
förlusten.

19.

Hudson M. 
Long A.
Phipps S.
Rai S.

2005

Symptoms of post-Traumatic 
Stress in Children With 
Cancer and Their Parents: 
Effects of Informant and Time 
From Diagnosis. 

Pediatric Blood Cancer

Författarna ville med denna 
studie fördjupa sig i hur 
post-traumatisk stress 
påverkar och uttalar sig hos 
barn med cancer och deras 
föräldrar.

Fyra grupper med både barn och 
föräldrar intervjuades. De fick under 
en period skriva ner vilka symtom de 
känt.

Resultatet visade att symtomen oftast 
var en förstärkning av den stress och 
symtom de redan kände.

20.

King S. 
Shields L.

2001

Qualitative Analysis of the 
Care of Children in Hospital 
in Four Countries—Part 1.

Journal of Pediatric Nursing

Syfter var att utforska hur 
kvalitativ analysmetod kan 
tillämpas på barn som vårdas 
för cancer och på detta sätt 
fördjupa sig i hur kulturella 
faktorer påverkar vård 
världen över.

Kvalitativ analysmetod användes i 
intervjuer på föräldrar till barn från 
Australien, Storbritannien, 
Indonesien, Thailand för att se hur 
deras kulturella skillnader påverkade 
deras vård

Resultatet visade att föräldrar var 
först och främst engagerade i att få 
deras barn friskt, oavsett kultur. De 
var även väldigt angelägna om sitt 
jobb, speciellt i Thailand och 
Indonesien. Bra kommunikation med 
vårdpersonal var ett vanligt svar i 
intervjun




