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Sammanfattning/Abstract 

 

Bakgrund: 

Barn som besökare på sjukhus accepterades först på 1980-talet då man tidigare 

ansåg att barnet kunde utsättas för psykologiskt trauma. Numera vet man att 

det är viktigt att inkludera barnet i vården. En förälders sjukdom påverkar hela 

familjen och dagens sjuksköterska ställs därför inför utmaningen att vårda 

patienten och samtidigt se till barnets behov. Sjuksköterskans skyldighet att 

beakta barns behov som anhörig är tydlig i lagstiftningen.  

Syfte: Att beskriva barns behov samt strategier barnet använder för att hantera en 

situation när dennes förälder har cancer. 

Metod: En litteraturstudie om barns (6-12 år) behov och strategier för att hantera 

situationen har genomförts. Tio vetenskapliga artiklar har granskats utifrån 

Fribergs kriterier för analys av vetenskapliga studier. Den teoretiska 

referensram vi använt oss av är Dahlberg och Segestens teori om hälsa, 

välbefinnande samt trygghet. 

Resultat: Barn har stort behov av att få information, kunskap, stöd, vara barn samt att 

det finns en öppen kommunikation i denna situation. De strategier som 

framkom för att hantera situationen var att: Upprätthålla en normal vardag, att 

ta vara på det värdefulla och positiva, att hålla sig informerade, olika typer av 

distraktion samt en vilja att hjälpa föräldrarna med både praktiskt och socialt 

stöd. Barns sätt att hantera situationen när dennes förälder har cancer kan få 

långsiktigt negativ påverkan senare i livet. 

Diskussion: I diskussionen formades fyra nya teman: Informationens och kunskapens 

betydelse för att känna trygghet, delaktighetens betydelse för att känna 

trygghet, familjens betydekse för att känna trygghet samt långsiktiga 

konsekvenser. En diskussion fördes relaterat till begreppen hälsa, 

välbefinnande samt trygghet. Vi har kommit fram till att sjuksköterskan måste 

ta hänsyn till det ömsesidiga beroende som råder mellan barnet och föräldern 

för att kunna möta barnets behov och främja en känsla av trygghet. 
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Background: Children as visitors to the hospital was accepted in the 1980s, previously it was 

considered that the child could be exposed to psychological trauma. Nowadays 

we know that it is important to include the child in care. A parent’s illness 

affects the whole family and nurse´s today is therefore faced with the challenge 

of caring for the patient, while ensuring the child's needs. Nurse’s duty to 

respond to the needs of children as family is clear in the legislation. 

 

Aim:  To describe the child's needs and strategies the child uses to handle a situation 

when their parent has cancer. 

 

Method:  A literature study about children’s (6-12 years) needs and strategies to deal 

with the situation have been implemented. Ten scientific papers have been 

reviewed by Fribergs criteria for the analysis of scientific studies. The 

theoretical framework we used is Dahlberg and Segestens theory of health, 

welfare and security. 

 

Results:  Children have a great need to get information, knowledge, support, to be a 

child and that there is an open communication in this situation. The strategies 

that emerged to address the situation were to: Maintain a normal life, to take 

advantage of the valuable and positive, to keep informed, different types of 

distraction and a willingness to help parents with both practical and social 

support. Child's way of handling the situation when that parent has cancer can 

have long term negative effects later in life. 

 

Discussion:  The discussion formed four new themes: Lack of information and knowledge 

leads to insecurity, information creates a sense of ownership, need to be a 

family and long term consequences. A discussion took place related to the 

concepts of health, welfare and security. We have found that the nurse must 

take into account the interdependence that exists between child and parent to 

meet child's needs and promote a sense of security. 
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1 Inledning 

Som snart färdiga sjuksköterskor har vi otillräcklig kunskap beträffande omhändertagandet av 

barn som är anhöriga till sjuka föräldrar. Trots att hälso- och sjukvården har skyldigheter att 

beakta barns behov i denna situation har vi av personlig erfarenhet sett att det finns brister 

inom området och att det ibland blir en bortprioriterad arbetsuppgift. Barn är som anhöriga i 

en utsatt situation då de befinner sig i en främmande sjukhusmiljö. Miljön på sjukhus är sällan 

inbjudande eller anpassad för barn, och vi tror att den därför kan uppfattas som kall och 

främmande. Vår uppfattning är att barns roll och delaktighet i förälderns omvårdnad sällan tas 

hänsyn till. Vi tror och hoppas att det oftast finns en medvetenhet hos sjuksköterskan om att 

barn bör inkluderas i vården och att det finns en vilja att bemöta dem. Men vi tror att 

sjuksköterskans stressfyllda arbetssituation samt okunskap om barns upplevelser kring sin 

förälders sjukdom är bidragande faktorer till att detta ofta inte uppnås. Konsekvensen av detta 

kan bli att sjuksköterskan upplever en otillräcklighet och osäkerhet i sin yrkesroll då hon ska 

bemöta barn till sjuka föräldrar. Vi anser att detta är ett viktigt forskningsområde och därför 

vill vi öka vår kunskap för att bli mer förberedda för att kunna bemöta barn till våra 

kommande patienter.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Sjukvårdens syn på barnet som anhörig då och nu  

Sjukvårdens syn på barn som besökare på sjukhus har över tid förändrats. I en amerikansk 

studie från 1984 där sjuksköterskor från 78 olika intensivvårdsavdelningar intervjuats 

framkom att barns ålder var avgörande för om och när de fick besöka närstående på sjukhus. 

Möjligheten för barn att besöka sjukhus var år 1962 begränsad till fem minuter per timme för 

att år 1984 utökats till 20 minuter, men barn under 12 år fick fortfarande sällan eller aldrig 

besöka sjukhuset (Younger, Coulton, Welton, Juknialis & Jackson, 1984).  

Även i Sverige var barns möjlighet att besöka sin förälder på 1960-talet restriktiv. Barn 

som besökare på sjukhus var något som blev accepterat på 1980-talet men först på 1990-talet 

uppkom ett intresse till att tillämpa mer familjecentrerad vård (Knutsson & Bergbom, 2007). 

Enligt Vint (2005) var risk för infektion och psykologiskt trauma för barnet vanliga 

motiveringar som gavs till att barn inte skulle vistas på sjukhus. Idag vet man att en 

traumatisk händelse såsom allvarlig sjukdom inom familjen påverkar hela familjen. 
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Sjuksköterskan måste därför ha i åtanke hur barnen påverkas av situationen för att undvika 

ytterligare påfrestningar för barnet. Knutsson och Bergbom (2007) menar att sjukvårdens syn 

på barn som besökare på sjukhus är i Sverige idag mer liberal och välvillig, men i praktiken 

rekommenderas fortfarande ibland bestämda besökstider. Detta gör att det blir svårt att skapa 

en bild av hur rutiner för besök generellt ser ut (Knutsson & Bergbom, 2007).  

 

2.2  Cancer drabbar familjen  

År 2007 diagnostiserades mer än 50 000 nya fall av cancer i Sverige. Statistiken visar att var 

tredje person i Sverige kommer att få cancer under sin livstid. Risken är ungefär lika stor för 

män och kvinnor. Detta innebär att sjukdomen förr eller senare kommer att bli en realitet i 

många familjers tillvaro (Johansson, 2009). 

Ungefär en fjärdedel av alla människor som genomgår en cancerbehandling har barn, 

vilket tyder på att det finns ett omfattande antal barn som påverkas av förälderns cancer. 

Likaså har National Cancer Institute i Storbritannien uppskattat att 24 % av alla vuxna med 

cancer har barn som är under 18 år. I Storbritannien är en av tio patienter med cancer i åldern 

25 till 50 år. På grund av förändringar i epidemiologin har frekvensen av cancer ökat i denna 

patientgrupp (Rauch, Muriel, Cassem & Loprinzi, 2003). 

Att få diagnosen cancer innebär ofta att familjen försätts i en krissituation. Tiden för 

behandling av cancer är en period i livet som innebär många utmaningar och förändringar för 

hela familjen. Familjelivet kommer sannolikt inte vara detsamma som innan sjukdomen 

(Elmberger, Bolund & Lutzen, 2005). Hynne & Bjørnerheim (2003) menar att då familjen 

utsätts för stora påfrestningar när en familjemedlem blir sjuk är det viktigt att beakta hela 

familjen i denna situation och se dem som en helhet. Men eftersom varje individ i familjen är 

unik måste man alltid utgå från varje enskild familjemedlems behov för att kunna tillgodose 

dem. Kirkevold (2003) menar att familjen har en fundamental betydelse för människors liv 

och välbefinnande och det ligger inom sjuksköterskans ansvar- och verksamhetsområde att 

möta familjen. Familjens behov av omvårdnad är omfattande och varierande, beroende på 

vilken fas i livet och situation den befinner sig i.  
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2.3  Att kombinera föräldraskap med att vara sjuk 

I en studie där 10 kvinnor intervjuats framkom att en mor som får cancer många gånger ställs 

inför en moralisk oro då hon kan känna sig osäker över hur hon ska kunna fortsätta vara en 

god förälder när hon är sjuk (Elmberger, Bolund & Lutzen, 2005). Mödrar som står inför 

denna situation upplever att de måste lösa konflikten mellan de två olika kraven att vara en 

stark överlevare och samtidigt vara en god förälder. En kvinna uttryckte: ”I felt powerless and 

ashamed for not being able to care for my children and found the struggle to be a good mother 

exhausting” (Elmberger et al., 2005. s. 258).  

Mödrar anser det vara viktigt att vara en god mor men att det kan vara svårt att hitta en 

balans mellan att som mor tillgodose sitt barns behov och samtidigt tillåta sig själv att vara 

sjuk. Det upplevs svårt för föräldern att finna styrka när hon belastas med trötthet och 

upplevda krav från barn och arbete (Elmberger, Bolund, Magnusson, Lutzen & Andershed, 

2008). Elmberger et al. (2008) menar vidare att föräldrarnas behov av kunskap kring sin 

situation bättre kunde tillfredställas om sjuksköterskan var mer förberedd på sin pedagogiska 

funktion i omvårdnaden kring en cancersjuk förälder. Denna kunskap har två sidor då den 

relateras både till sjuksköterskan och till föräldern med didaktiska frågor såsom: Varför? Hur? 

Vad? När? När kvinnor vill ha kunskap om sin sjukdom samt har behov av att tala om sitt 

ansvar som förälder, är sjuksköterskan i behov av kunskap om kvinnan för att skapa 

förståelse. Det kan vara mer värdefullt att bara vara med den man vårdar på ett professionellt 

sätt än att ”bara göra något” (Elmberger et al., 2008).  

Som professionell sjuksköterska måste man ta ställning till etiska dialoger i varje 

situation, i varje möte och med varje patient. Mödrar kan uppleva att hennes oro kring sina 

barns behov inte lyfts i det professionella stödet. Föräldrar bör få professionellt stöd som ger 

möjlighet för föräldrar att få prata om sina moraliska problem och ansvaret som förälder i 

denna situation (Elmberger et al., 2005). 

 

2.4  Definition av barn 

Enligt Barnkonventionen (SOU 1997:116) är man barn till dess man fyller 18 år, om man inte 

blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen. I Sverige blir man myndig den dag 

man fyller 18 år. I 9 kap 1 § Föräldrabalken (SFS 1949:381) stadgas att "den som är under 

arton år (underårig) är omyndig ..." Med myndighetsåldern följer rättigheter såsom full rättslig 

handlingsförmåga, rätt att rösta i allmänna val och rätt att ingå äktenskap. De åldersgränser 



 
 

4 (36) 
 

 

som finns i Sverige är i enlighet med andan i Barnkonventionen som innebär ökat ansvar i 

takt med stigande ålder och fortlöpande utveckling. 

Trots att barnet inte har fyllt 18 år ska de ej förnekas möjligheter till medinflytande och i 

vissa fall självbestämmande. Utgångspunkten är att det i första hand är barnets föräldrar som 

har det primära ansvaret för att barnets behov blir tillgodosedda (SOU 1997:116, SFS 

1949:381). 

 

2.5  Ett barns förmåga att hantera en krissituation i relation till sin ålder  

I denna studie har vi inkluderat barn från 6 till 12 år. Denna åldersgrupp kallas enligt Hwang 

och Nilsson (2011) den tidiga skolåldern. Nedan har vi valt att beskriva hur den normala 

utvecklingen kan se ut under dessa år. 

Hwang och Nilsson (2011) menar att det finns stora individuella skillnaderna i barnets 

normala utveckling då den inte är jämn och stadig, utan går både framåt och bakåt. Vid sju till 

åttaårsåldern börjar barnet kunna hantera flera aspekter av ett problem och förhållandet 

mellan faktiska ting och människor är nu viktigt. Man börjar de förstå logiska principer så 

länge det är möjligt att koppla dem till konkreta saker och händelser. Objektivt tänkande är nu 

möjligt och de luras inte av människors yttre sken och barnet kan redogöra för sitt eget 

tänkande. Barn i denna ålder är angelägna att tillägna sig kunskap och förståelse, och det är 

det sociala samspelet mellan barnet och framförallt vuxna personer som ger barnet redskap för 

att kunna inhämta kunskap. Ett barn i den tidiga skolåldern har förmåga att verbalisera 

känslor och behöver inte låta den yttra sig i handling. Vuxna kan dock fortfarande ibland vara 

en viktig hjälp för att barn ska kunna verbalisera tankegångar (Hwang & Nilsson, 2011).  

I åren mellan sju till tio år kan barnet växla mellan känslan av att vara kompetent och 

känslan av oförmåga att klara av saker. Upplevelsen av en god självkänsla kräver en känsla av 

att vara kompetent, vilken förstärks med hjälp stöd och uppmuntran från omgivningen. 

Nioårsåldern brukar beskrivas som en form av uppvaknande för barnet då den sociala världen 

vidgas. Tänkandet har blivit mer logiskt inriktat och tidsuppfattningen blir mer lik den 

vuxnes. Mellan åtta och tolv års ålder kan barnet nu se hur en annan människa upplever en 

situation (Hwang & Nilsson, 2011). Verbalisera tankegångar, upplevelsen av god självkänsla 

och barns förmåga att kunna hantera en situation då dens förälder står i relation till att känna 

sig kompetent. 
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Dyregrov (2010) menar att barn utvecklas olika snabbt, men alla barn måste gå igenom 

liknande utvecklingsstadier. Händelser som för barnet upplevs som en kris kan påverka 

utvecklingen på olika sätt. En kris kan innebära förändringar som kan inträffa plötsligt eller 

utan förvarning, men kan också utvecklas gradvis. Barn i åldern 6 till 12 år har mer utvecklad 

kognitiv mognad än barn i förskoleåldern (3-6 år) vilket gör att de lättare kan förstå en 

krissituation. Denna förståelse skapar rädsla och ångest för att situationen kan upprepas. 

Enligt Cullberg (2008) befinner man sig i ett kristillstånd då man är i en livssituation där 

ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att hon eller hon ska 

kunna bemästra situationen. Vidare menar Cullberg (2008) att stress är den fysiologiska sidan 

av krissituationen. Personer som varit utsatta för en extrem påfrestning visar ofta psykiska 

symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), till exempel ångest och mardrömmar, 

senare i livet. Enligt Hwang och Nilsson (2011) är vissa barn mer motståndskraftiga än andra 

mot stressituationer. De två faktorer som främst bidrar till att skapa en sådan grund är: att 

barnet upplever att det är kompetent i olika avseenden samt att de har socialt stöd.   

 

2.6  Familjens förmåga att hantera en krissituation   

När sjukdom drabbar en familj så sker det ofta utan förvarning, vilket gör att familjen ofta 

känner sig utsatt och hjälplös utan tydlig kunskap om sjukdomen samt att man inte vet hur 

utgången av sjukdomen kan se ut (Maxwell, Stuenkel & Saylor, 2007). Barriärer som kan 

äventyra familjens förmåga och sätt att hantera denna krissituation är att familjen utsätts för 

stress, då sjukdomen medför förändrad familjestruktur samt att vardagen blir desorganiserad. 

Det blir därmed tydligt att familjen i tidigt skede behöver stöd för att på ett effektivt sätt 

kunna hantera och anpassa sig till den stress det innebär att ha en svårt sjuk familjemedlem. 

Utmaningen för sjuksköterskan blir därmed att vårda både patienten samt tillgodose familjens 

behov (Maxwell, Stuenkel & Saylor, 2007).  

Kirkevold (2003) beskriver den stress- och konflikthanteringsmodell som McCubbin 

utarbetat, vilken beskriver sambandet mellan stress och anpassningsförmåga i en familj. För 

att förstå hur familjen påverkas av en krissituation tar man enligt modellen reda på hur 

familjen varit belastad före krisen, det vill säga den totala mängd av påfrestningar som 

familjen tidigare utsatts för. Dessutom måste man ta hänsyn till familjens resurser. En familjs 

resurser kan omfatta graden av samhörighet, kommunikationsförmåga och flexibilitet. Det 

kan också innebära enskilda medlemmars resurser så som självtillit, kunskaper och 
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färdigheter. Vidare kan externa resurser som socialt stöd från omgivningen vara av betydelse. 

Det kan handla om praktisk hjälp eller emotionellt stöd. Familjens upplevelse av sammanhang 

eller meningsfullhet är avgörande för hur de uppfattar, reagerar, anpassar sig samt hur 

familjen förmår hantera den svåra situationen. Då modellen främst betonar familjen som 

helhet är det av stor vikt i detta sammanhang att påpeka att familjemedlemmarna även 

upplever situationen på olika sätt (Kirkevold, 2003).  

 

2.7 Barnets rättigheter 

FN: s konvention om barns rättigheter som grundades 1989 (SOU 1997:116) beskriver i sin 

tredje artikel att barnets bästa, i alla åtgärder, ska komma i främsta rummet. Vidare kan man i 

den tolfte artikeln läsa att barn har rätt att fritt få uttrycka sina åsikter och bli hörda. Enligt 2 g 

§ i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och kapitel 6, 5 § i Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659), se bilaga 1, ska man särskilt beakta ett barns behov av åldersanpassad information, 

råd och stöd om barnets förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 

har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada.  

Jansson, Larsson och Modig (2011) gav genom Stiftelsen för Allmänna barnhuset ut en 

bok om hur lagstiftningen kan stärka barn som anhöriga. De betonar att trots att det hos 

personal ofta finns god vilja och en enad syn om barns behov och rättigheter så blir de ofta 

bortglömda. Grunden till detta kan vara att personal är osäkra och ovana att prata med barn 

samt att det finns en rädsla att göra fel. Genom att tidigt uppmärksamma barnet i dessa 

situationer samt att ge det stöd och den information barnet behöver minskar risken för att 

barnet far illa.  

Flera olika personalgrupper i samhället såsom läkare, sjuksköterskor, lärare, socialarbetare 

och personal inom öppenvården har skyldighet att iaktta om ett barns välbefinnande brister 

och om det finns anledning att gripa in för att hjälpa barnet. En förutsättning för att man ska 

kunna hjälpa barnet och dess anhöriga är att det finns ett samarbete som är förtroendefullt 

mellan dessa olika personalgrupper (Kalkas och Sarvimäki, 1999). 

     Enligt kompetensbeskrivningens riktlinjer för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2005) ska hon ansvara för att patientens och/eller närståendes önskemål och behov 

tillgodoses. Hon ska även kunna föra patienters och närståendes talan samt kunna 

kommunicera med närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Det är viktigt att 

sjuksköterskan kan ge stöd och vägledning så att närstående kan vara delaktiga i patientens 
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vård och behandling. Man ska som sjuksköterska också kunna ge information som är 

anpassad efter behov, ha förmågan att undervisa närstående och ta reda på om de har kunnat 

tillgodogöra sig informationen. 

 

3 Problemformulering  

Ett stort antal människor som genomgår en cancerbehandling har barn. Det är särskilt viktigt 

att identifiera dessa barns behov i denna situation då detta är något som ofta förbises. Att en 

familjemedlem får diagnosen cancer innebär ofta att hela familjen hamnar i en krissituation 

och därmed ställs inför många nya utmaningar. En förälder som fått cancer kan uppleva en 

moralisk oro då hon måste hantera sin sjukdom och känslan av att inte längre räcka till som 

förälder utifrån sina egna ideal. Barn som är mellan 6 och 12 år står i en beroendeställning 

gentemot vuxna då de oftast är i stort behov av dess stöd för att kunna inhämta kunskap, 

verbalisera tankegångar och uppleva god självkänsla. Därmed är barnets utveckling starkt 

beroende av hur samspelet med vuxna personer fungerar. Händelser som för barnet upplevs 

som en kris kan på olika sätt påverka och störa barnets utveckling på ett negativt sätt. Barns 

behov kan förändras i en krissituation och de ställs inför nya utmaningar för att möta 

vardagen. Ofta finns viljan att ge stöd till barn som anhöriga men osäkerhet, ovana att prata 

med barn samt rädsla att göra fel kan vara bidragande faktorer till att barn inte synliggörs i 

vården. Lagstiftningen är tydlig i hur hälso- och sjukvården och dess personal ska bemöta 

barn i denna situation. 

 

4 Syfte 

Att beskriva barns behov samt strategier barnet använder för att hantera en situation när 

dennes förälder har cancer.  

 

5 Teoretisk referensram 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att en vårdvetenskaplig utgångspunkt av vårdandet är att 

man ska utgå från patientens eget perspektiv på hälsa, ohälsa och lidande. Anhöriga får heller 

inte försummas i en situation då en familjemedlem blir sjuk, vilket blir särskilt viktigt när 

barn är inblandade. Deras lidande kan vara lika aktuellt att uppmärksamma som patientens 
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lidande, då även anhöriga kan utsättas för vårdlidande. Den centrala innebörden med 

vårdlidande är att bli förnekad som en lidande människa. 

Hälsa har olika innebörd för olika människor och är inte något konstant. Vårdandet bör 

därför inriktas på att stärka individens hälsa och öka möjlighet för välbefinnande. Hälsa 

definieras enligt Dahlberg och Segesten (2010) som ett tillstånd som rör hela människan och 

är en upplevelse av att vara i jämvikt. Vidare handlar det om att ha en känsla av inre balans 

och en känsla av jämvikt i relation till sina medmänniskor samt till livet i övrigt. Att ha hälsa 

innebär att vara i stånd att genomföra det man anser vara av värde i livet, i stort och smått. 

Målet med allt vårdande är därmed att upprätthålla hälsa. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att begreppen hälsa och välbefinnande står i ömsesidig relation till trygghet. Trygghet 

kan beskrivas på olika sätt. En grundläggande känsla baserat på en inre mognad kan beskrivas 

som grundtrygghet. Trygghet kan också kopplas till yttre faktorer så som god miljö och 

förtroendefulla relationer, vilket beskrivs som yttre trygghet.   

Vi kommer i vår resultatdiskussion att knyta an till Dahlberg och Segestens teori med särskilt 

fokus på betydelsen av trygghet i en situation då ett barns förälder har cancer. Trygghet anses 

så viktigt att det finns inskrivet i Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf (SOSFS 

1982:763). ”En god hälso- och sjukvård skall särskilt vara av god kvalitet och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen.” 

 

6 Metod  

6.1 Litteraturöversikt  

Studien är en litteraturöversikt där avsikten enligt Friberg (2006) är att få en översikt över 

kunskapsläget inom ett visst vårdvetenskapligt område eller ett problemområde inom 

sjuksköterskans verksamhetsområde. Detta innebär att man skaffar sig kunskap om den 

forskning som har studerat ett specifikt område. En litteraturöversikt innebär ett strukturerat 

arbetssätt för att skapa en bild över det valda området.  Både kvantitativa och kvalitativa 

forskningsartiklar kan ingå i analysen. Den valda litteraturen kvalitetsgranskades och 

analyserades, vilket resulterar i en beskrivande översikt av området/forskningsproblemet.  

 Kvalitetsgranskning av artiklarnas resultat gjordes för att säkerställa att de svarade på vårt 

syfte. Det innehåll som handlade om samma sak grupperades för att kunna placeras in under 

lämpliga teman för att sedan fastställa vilka likheter och skillnader som fanns (Friberg, 2006).   
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7 Urval  

För att försäkra oss om att artiklarna var vetenskapliga har vi följt de krav och bestämda 

regler som Segesten (2006) beskriver. Det handlar om att artikeln är en origanalartikel som 

redovisar ny kunskap. Vidare ska en vetenskaplig artikel vara möjlig att granska, vilket 

innebär att artikeln följer ett givet format; bakgrund, syfte/frågeställning/hypotes, material och 

metod, resultat, diskussion och litteraturreferenser. Artikeln ska också ha varit utsatt för 

bedömning vilket man kan se genom att den blivit accepterad för publicering i en 

vetenskaplig tidskrift (Segesten, 2006).  

I sökningarna i databaserna gjordes avgränsningarna peer reviewed samt att artiklarna 

blivit publicerade mellan år 2000 till 2011. Vi ville inledningsvis göra denna breda 

avgränsning av tidsintervall för att se vad som fanns att tillgå. Slutligen valdes två artiklar 

från 2003 och resterande åtta artiklar har publicerats efter 2006. Vid sökning av artiklar har vi 

fått träff på samma artikel vid flera olika söktillfällen och därav presenteras få antal valda 

artiklar per träff i sökmatrisen.   

Då vår studies syfte har ett barnperspektiv valde vi artiklar till resultatet som på olika sätt 

berörde barns behov och förmåga att hantera en situation då dennes förälder hade fått 

diagnosen cancer. Vi har valt att använda sju vetenskapliga artiklar som berör både ett barn- 

och föräldraperspektiv där båda parter intervjuades. Vi fann dessa användbara för vår studie 

då vi endast använde den del av artikelns resultat som berör barnets behov och dennes 

strategier i vårt resultat. Utifrån att många studier både inkluderat barn och föräldrar har vi 

uppfattat att det kan vara svårt att studera barn utan att även inkludera förälderns perspektiv. 

Detta ömsesidiga beroende mellan barn och föräldrar vill vi i vår studie ta hänsyn till. Det 

kändes viktigt att enbart ha ett barnperspektiv i resultatet eftersom deras upplevelser av att 

vara anhörig sällan varit föremål för forskning. Barns enskilda behov kändes också viktigt att 

urskilja från familjen som helhet eftersom familjemedlemmarna upplever situationer på olika 

sätt. I resultatdiskussionen kommer vi att diskutera barns behov och strategier i förhållande 

till förälderns syn på situationen då vi anser att det råder ett ömsesidigt beroende mellan dessa 

parter. Vi vill även i resultatdiskussionen problematisera hur sjuksköterskan kan bemöta 

barnet och dennes förälder i vårdandet.  

Den åldersgrupp vi valde att fokusera på var 6-12 år, den så kallade tidiga skolåldern. Då 

de flesta av resultatartiklarna berörde barn i ett större åldersspann inkluderade vi dessa, men 
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använde oss enbart av den del av artikelns resultat som berör gruppen mellan 6-12 år. Genom 

att det framgick i studiernas resultat vilken ålder barnet har som intervjuats har vi kunnat 

exkludera den del av resultatet som ej berör denna åldersgrupp.  

Denna åldersgrupp valdes utifrån ett personligt intresse. Barn i denna ålder har nu den 

kognitiva mognaden att tillägna sig kunskap men har fortfarande behov av vuxna för att 

kunna verbalisera sina tankegångar. Detta beroende mellan barn och vuxna intresserar oss då 

vi tror att vi som sjuksköterskor kan ha en viktig roll i mötet med barnet och föräldern.  

I valda resultatartiklar används ofta termen coping för att beskriva hur barn hanterar en 

situation. Vi har valt att översätta begreppet coping till den svenska översättningen hantera. 

  

8 Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en övergripande litteratursökning utifrån de sökord som vi ansåg var 

som relevanta för vårt syfte. Vi valde att söka vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl Plus 

och PsycINFO. Cinahl Plus är en databas med tidsskrifter som omfattar forskning kring vård 

och hälsa, och är en av de mest använda källorna till forskning som används inom området 

(Ebscohost, 2011). PsycINFO är en databas som ger tillgång till internationell litteratur inom 

bland annat psykologi, omvårdnad och medicin (ProQuest, 2011). Vi fann båda dessa 

databaser användbara då vi både ville studera barnet ur ett omvårdnadsperspektiv och ur ett 

psykologiskt perspektiv. De sökord vi valde att använda var: Children, child, coping, parent, 

critical illness, illness, nursing role, experience, parent with illness, parents with cancer, 

parents cancer, information, parental (Se bilaga 2). Till en början gjordes sökningar på 

respektive sökord för att sedan kombinera sökorden på flera olika sätt. Slutligen har tio 

artiklar valts som vi ansåg svarar på vårt syfte, varav sju artiklar använde kvalitativ metod och 

tre artiklar använde både kvalitativ och kvantitativ metod. 

 

9 Dataanalys 

De vetenskapliga artiklarna analyserades utifrån Fribergs (2006) kriterier för hur analys av 

vetenskaplig studie ska analyseras. Artiklarna ska läsas igenom ett flertal gånger för att ge en 

helhetsbild varpå likheter och skillnader i artiklarnas resultatdelar studerades för att sedan 

mynna ut i rubriker som presenteras i resultatet (Friberg, 2006). 
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För att få en överblick av insamlat material läste vi båda inledningsvis igenom artiklarna 

för att få en övergripande bild av artiklarnas innehåll. Vidare delades artiklarna upp mellan 

författarna för att översätta dem till svenska och därmed få ett mer lätthanterligt arbetsmaterial 

på vårt eget språk. Därefter fördes en diskussion mellan författarna för att reda ut svåra 

begrepp samt eventuella oklarheter. En matris över valda artiklar till resultat upprättades där 

vi sammanställde artiklarnas syfte, metod samt resultat. Efter att ha läst artiklarna skapades 

slutligen två huvudrubriker till vårt resultat: barns behov samt barns strategier för att hantera 

situationen. Därefter granskades artiklarnas resultat utifrån dessa två huvudrubriker. I nästa 

steg jämfördes vad de olika artiklarna kommit fram till gällande barns behov samt strategier. 

Till huvudrubriken barns behov skapades därefter fyra underrubriker: behov av information, 

behov av kommunikation, behov av stöd; behov av att få vara barn. Till huvudrubriken barns 

strategier för att hantera situationen skapades fem underrubriker: att upprätthålla normalitet, 

att ta vara på det värdefulla och positiva, distraktion och ansvarstagande, att hålla sig 

informerad samt att vilja hjälpa andra. Den del av artiklarna som berörde föräldrars 

perspektiv samlades i en separat mapp för att använda det till resultatdiskussionen.  

 

10 Forskningsetiska överväganden 

En litteraturöversikt har enligt Friberg (2006) likheter med det som Forsberg och Wengström 

(2008) benämner allmän litteraturöversikt. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan det 

förkomma svagheter i en litteraturöversikt eftersom en begränsad mängd relevant forskning 

ligger till grund för litteraturöversikten. Det finns en risk för ett selektivt urval där författarna 

väljer studier som stödjer den egna ståndpunkten (Forsberg & Wengström, 2008).  

I denna studie har vi tillämpat ett kritiskt förhållningssätt vid läsning av valda 

forskningsartiklar samt i det egna uppsatsskrivandet. Ansträngningar efter bästa förmåga har 

gjorts för att förstå och uppfatta vad som sägs i artiklarna samt att inte lägga in egna 

värderingar eller tolkningar av det som är skrivet. De artiklar som vi använt till vårt resultat 

har publicerats i vetenskapligt granskade tidskrifter, redovisat samtliga informationskällor 

samt blivit etiskt granskade och godkända. Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska en 

vetenskaplig artikel innehålla etiska överväganden. Ett tillstånd från en etisk kommitté är 

viktigt att ha med i sin studie eller någon form av etisk genomgång.  

Då de vetenskapliga artiklar som vi använt oss av är engelskspråkiga har vi efter bästa 

förmåga försökt att översätta till svenska språket, men är medvetna om att risker för 



 
 

12 (36) 
 

 

feltolkning kan uppstå. Vi har varit noggranna med att referera till ursprungskällor för att ge 

en rättvis bild av det som är skrivet. Genom hela arbetes gång har vi haft i åtanke den etiska 

dimension som föreligger i en situation där en förälder har cancer.  

När det kommer till intervjuer med barn så bör man vara medveten om att barnet har 

varierande förmåga att berätta. Från det att barnet fyllt fyra år har det ofta förmåga att 

återberätta något som har hänt på ett lämpligt sätt under förutsättning att intervjun är anpassad 

för barnet. Barnets förmåga att återge korrekt information beror på hur väl de kan komma 

ihåg och kommunicera sina minnesupplevelser. Språklig och kommunikativ omognad kan 

göra det svårt för barn att uttrycka sig sammanhängande och tydligt. De kan också använda 

ord de inte förstår innebörden av. Barns psykologiska mognad och unika förutsättningar 

påverkar deras möjlighet att berätta om sina upplevelser (Cederborg, 2005). 

Vi har velat beskriva barns behov samt vilka strategier de kan tänkas använda för att 

hantera denna situation utifrån barns subjektiva uppfattningar, utan att dra några generella 

slutsatser eftersom behov skiftar mellan olika individer och relationer. Vi vill som blivande 

sjuksköterskor vara lyhörda samt ödmjuka inför alla situationer vi i sjukvårdssammanhang 

möter, därav är det av vikt att ha denna generella kunskap som grund.  

 

11 Resultat 

11.1 Barns behov 

11.1.1 Behov av information och kunskap  

Att barn har behov av information som är åldersanpassad, individuell, situationsanpassad är 

ett återkommande ämne i ett flertal artiklar (Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008; Eggenberger 

& Nelms, 2007; Thastum, Birkelund, Gubba, Berg-Olesen & Romer, 2008; Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2008; Kean, 2008). Tillgång till information var en viktig nämnare för att 

barnen ska känna sig lättade samt delaktiga i vården av föräldern (Kean, 2008; Bugge, et al. 

2008).  

I en studie där man intervjuat barn 12 barn i åldern 6-16 år framkom att barnen levde i en 

osäkerhet med mycket ångest på grund av att de inte fick tillräckligt med information från 

sina föräldrar om dens sjukdom (Bugge, et al., 2008). Barns förståelse om 

sjukdomssituationen och behov av information var olika beroende på ålder. Det var 

framförallt svårt för yngre barn att förstå vad som hände, en känsla som de beskrev som 

obehaglig och obekväm. Framförallt framgick det att barnen ibland rörde ihop informationen. 
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Gemensamt bland alla barnen i denna studie, oavsett ålder, var dock en önskan om att få mer 

information om föräldrarnas tillstånd, om förälderns livslängd samt om vad som skulle hända 

dem och deras familj i framtiden (Bugge, et al., 2008).   

Vanliga bekymmer hos barn mellan 5-11 år var att de kände rädsla inför sjukdomens 

symtom, för att föräldern skulle dö, de känner skuld samt bekymrade sig för förälderns 

välbefinnande (Thastum, et al., 2008). Det framkom också att det var vanligt förekommande 

att barn i detta åldersspann hade svårt att förstå orsakerna till cancer, kände sig felinformerade 

eller att de missuppfattade situationen om förälderns sjukdom (Thastum, et al., 2008; Bugge 

et al., 2008).  

Eggenberger och Nelms (2007) utförde en studie med intervjuer med 11 familjer där 

barnen var från 12 år. Även dessa äldre barn uttryckte en önskan om att ha en exakt kunskap 

om förälderns sjukdom för att själva kunna vara till hjälp. Barnen upplevde att de inte fick 

fullgod information och att föräldern kontrollerade informationsflödet. En 12-årig pojke i 

studien berättade att det enda sätt för honom att tillhandahålla information var genom att 

lyssna när sjuksköterskan pratade med den andra friska föräldern (Eggenberger & Nelms, 

2007). 

De barn som deltog i denna studie (Bugge et al., 2008) beskrev att de fått ökad kunskap 

och förståelse om förälderns sjukdom vilket lett till att de kände sig säkrare inför situationen 

och kände sig nu mer medvetna om sin egen roll. Till sist beskrev de att den ökade kunskapen 

bidrog till att de förstod vikten av att prata om situationen. Särskilt de yngre barnen uttryckte 

att även om de hade fått veta att cancer inte var en smittsam sjukdom så var några av dem 

ändå osäkra, rädda och hade speciellt svårigheter att förstå orsakerna till cancer. Vissa barn 

var även rädda för att få sjukdomen på grund av genetiska orsaker, speciellt om det fanns 

andra genetiska sjukdomar i familjen (Bugge et al., 2008).   

Knutsson, Samuelsson, Hellström och Bergbom (2008) utförde intervjuer med 28 barn i 

åldern 4-17 år, tre månader efter att de besökt sin förälder på sjukhus. Generellt för barnen i 

denna studie var att de uppfattade situationen när den förälder låg på sjukhus som konstig, 

miljön och föräldern kändes främmande. Barnen uttryckte att de hade behov av att få 

förklaringar och information för att minska osäkerhet och oro.   

Viktiga faktorer för att barnet ska känna sig tillfredställd är att det känner sig delaktig i 

vården, genom att få hålla sig informerad och har människor omkring sig som stöttar 

(Huzinga, van der Graf, Visser, Dijkstra, & Hoekstra-Weebers, 2003; Helseth & Ulfsǽt, 
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2003). Thastum et al. (2008) och Huzinga et al. (2003) kom in sina studier fram till att om 

barn inte anser att de får tillräckligt med information i direkt anslutning till diagnostillfället, 

om de inte känner sig välinformerade om sakfrågor om sin förälders sjukdom och om dess 

följder och konsekvenser uttrycker de sällan känslor av skuld i förhållande till förälderns 

sjukdom. 

Barnen hade funderingar kring när döden faktiskt kunde inträffa (Bugge et al., 2008). De 

förklarade att de hade velat ha en tidsram för att kunna förbereda sig för en eventuell förlust. 

Vidare hade de också velat veta när de kan börja leva mer normalt liv igen (Bugge et al., 

2008). 

 

11.1.2 Behov av kommunikation  

I en studie utförd i Danmark där man intervjuat 21 barn i åldrarna 8-15 år och dess föräldrar 

(Thastum et al., 2008) beskrev barnen den tystnad som uppstått mellan dem och dess föräldrar 

i och med den nya sjukdomssituationen. En 8-årig pojke förklarade att det var han genom 

egna tolkningar han förstod att hans far inte mådde bra, men ingen hade sagt något. Generellt 

för barnen i denna studie var att de upplevde att föräldrarna ibland var ovetande om deras 

känslor. Under intervjuer med barn framkom upplevelser av oro, ångest och rädsla för döden 

och att de inte visste hur de skulle hantera alla känslor och istället valde att låtsas som om att 

känslorna inte fanns (Thastum et al., 2008).  

Det fanns ibland en ovilja hos barn att dela sina känslor med sin förälder i syfte att inte 

bekymra föräldern med sina egna behov och oro (Huzinga el al., 2003; Helseth & Ulfsǽt, 

2003; Thastum el al., 2008; Kennedy & Lloyd-Williams, 2008; Bugge et al., 2008). Istället 

valde man att prata med utomstående som till exempel kompisar. Kompisar hade ofta svårt att 

sätta sig in i situationen då om de inte upplevt något liknande och hade därmed svårt att 

förstå. En del barn beskrev att de höll sina känslor inom sig om de inte hade någon att prata 

med. Detta såg olika ut dels beroende på barnets kognitiva utveckling, men är också beroende 

på barnets begränsade förmåga till abstrakt tänkande och dess förmåga att beskriva känslor på 

en konkret nivå.  

Även om barn uttryckte att de hade en god kommunikation inom familjen så ansåg de att 

det ändå kändes värdefullt att få tala med någon utomstående på egen hand (Bugge et al., 

2008) Även små barn i denna studie uppskattade detta. Barnen beskrev även att det blev 
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lättare att öppet kommunicera om sjukdomen i sin egen familj efter att ha fått pratat med 

någon utanför familjen (Bugge et al., 2008). 

 

11.1.3 Behov av stöd  

Vikten av att ha vänner som var villiga att lyssna, men också som kunde hjälpa dem att inte 

enbart tänka på sjukdomen alla gånger, var viktiga faktorer som barnen såg som värdefullt 

stöd i situationen (Thastum et al., 2008). 

Barnen hade funderat mycket över hur de skulle berätta för sina vänner om situationen. 

De barn som hade pratat med lärare och klasskamrater om förälderns sjukdomssituation hade 

upplevt att de fått mycket stöd till skillnad från dem som inte hade delat sina upplevelser med 

andra (Bugge et al., 2008). I en studie där man intervjuat barn i åldern 7-18 år vars förälder 

har cancer, framkom att det var viktigt för barnen att ha stöd från vänner och andra utanför 

familjen för att kunna hantera rädslor såsom att förlora sin förälder (Huzinga et al., 2003). 

Det var också viktigt för barnen att de visste att föräldrarna hade bra stöd utifrån. Om de 

såg att föräldrarna inte hade stöd ökade deras oro (Kennedy & Lloyd-Williams, 2008). 

Flahault och Sultan (2010) intervjuade 50 barn vars förälder har cancer.  Det visade att 

behovet av stöd kan se olika ut beroende på om det är barnets mor eller far som insjuknat i 

cancersjukdom. Sjukdom hos modern var ofta förenat med en högre grad av känslomässigt 

lidande, ångest, känslomässig stress och låg självkänsla hos barnet än när det är fadern som är 

sjuk. Om fadern var sjuk visade barnen en större tendens till isolering och tillbakadragande.  

Ytterligare en faktor som spelade roll för hur barnen upplevde situationen samt hur 

behoven såg ut hade att göra med barnets kön. Flickor visade oftare än pojkar en känsla av 

självförakt och känslomässig stress i situationen. Vidare använde sig flickor oftare än pojkar 

av strategiska metoder för att hantera situationen i samband med att en förälder hade cancer. 

Pojkar visade ofta en högre självkänsla i situationen (Flahault & Sultan, 2010).  

 

11.1.4 Behov av att få vara barn  

Barn upplevde markanta livsförändringar i och med förälderns sjukdom. Förändringar i roller, 

relationer och sociala aktiviteter var några som lyftes fram. Barnen ville stödja och hjälpa sin 

sjuke förälder genom att sköta praktiska sysslor som hushållsarbete och ta större ansvar för 

småsyskon. Barnet ville ibland ta ett känslomässigt ansvar genom att stötta och trösta 

föräldern, upprätthålla en positiv attityd och genom att vara stark. Vissa barn upplevde att de 
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själva blev styrkta av att hjälpa föräldern, medan andra barn upplevde det som en kamp att ge 

känslomässigt stöd (Kennedy & Lloyd-Williams, 2008; Thastum et al., 2008). De barn som 

intog en mer vårdande roll i hemmet upplevde situationen som mer smärtsam och uttryckte 

därmed större behov av stöd utifrån (Kennedy & Lloyd-Williams, 2008).  

Barnen uttryckte att de gjorde stora anpassningar i vardagslivet när de lever med en 

cancersjuk förälder (Helseth & Ulfsǽt, 2003; Huzinga et al., 2003). De visste att föräldern var 

extra trött de dagar den varit på behandling och valde därför att inte ta hem vänner. 

Vardagsuppgifter som föräldern vanligen ansvarade för kom till viss del att läggas på barnet 

och i och med det så fick de en ny roll i familjen med större ansvarsbörda. Utanför hemmet 

kunde dock många barn leva som vanligt för att sedan inta den ansvarstagande rollen i 

hemmet. Livet blev indelat i två olika världar (Helseth & Ulfsǽt, 2003). Att sköta skolan, 

göra läxor, ha ett större ansvar hemma samt besöka föräldern på sjukhuset genererade enligt 

barnen ibland känslor av stress. Barnen ville inte bekymra sina föräldrar med sin egen oro i 

syfte att skydda dem, till exempel lät barnen bli att berätta om sina mardrömmar för föräldern 

för att inte belasta dem. Barnen ställdes inför motstridiga känslor då de å ena sidan ville bryta 

sig loss från sina föräldrar för att umgås mer med vänner och skapa ett eget liv, men å andra 

sidan insåg de att de kunde förlora sin förälder och ville därför spendera mer tid med henne 

(Huzinga et al., 2003). 

 

11.2 Barns strategier för att hantera situationen 

Barnen arbetare hårt i sina ansträngningar för att anpassa sig till den stressfyllda situation som 

de ställs inför när de har en cancersjuk förälder. Att som sjuksköterska bedöma barns 

reaktioner kan vara svårt eftersom de hanterar situationen på olika sätt. De vanligast 

förekommande strategier som framkom, som barn använde sig av för att hantera situationen 

var att ta vara på det väderfulla och positiva, upprätthålla normalitet, distraktion och 

avståndstagande, hålla sig informerade samt vara till hjälp för andra.  

 

11.2.1 Att upprätthålla en normal vardag   

Att upprätthålla normalitet i vardagen var en återkommande strategi som barn använde sig av 

för att hantera förälderns sjukdomssituation (Eggenberger och Nelms, 2007; Kean, 2008; 

Kennedy och Lloyd-Williams, 2008; Helseth och Ulfsǽt, 2003). En 12-årig pojke beskrev att 
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han strävade mot att låta allt vara så vanligt som möjligt för att hantera den stress förälderns 

sjukdom medförde (Eggenberger & Nelms, 2007). Kean (2008) visar med sin studie att det 

för barnen till exempel kunde handla om att gå till skolan och att träffa kompisar vanligt. 

Kennedy och Lloyd-Williams (2008) identifierade i deras studie där man intervjuat barn 

från 7 år, att upprätthållandet av normalitet som en av barnens viktigaste strategier för att 

hantera situationen. Däremot menade barnen att detta inte fick ske på bekostnad av en öppen 

kommunikation i familjen. Den första tiden efter diagnostillfället samt om förälderns 

sjukdomstillstånd plötsligt förändrades negativt beskrevs av barnen som den jobbigaste tiden. 

De flesta barnen sa att deras liv trots sjukdomen ganska snart fortsatte som vanligt, framförallt 

utanför hemmet, medan de i hemmet fick nya uppgifter och större ansvar. En 8-årig flicka 

förklarade att hon glömde bort sjukdomssituationen när hon var i skolan då det är så mycket 

andra saker man är upptagen med. Några barn menade att det mer eller mindre blev en del av 

deras normala vardag (Kennedy & Lloyd-Williams, 2008). 

 

11.2.2 Att ta vara på det värdefulla och positiva  

Att tänka positivt, maximera tid med föräldern samt önsketänkande var strategier som barnen 

använde för att hantera situationen (Helseth & Ulfsǽt, 2003; Kennedy & Lloyd-Williams, 

2008). 

Flera barn använde sig av en strategi, som benämndes önsketänkande, vilken innebar att 

barnen tröstade sig genom att tänka positivt i form av att hoppas på det bästa och att allt så 

småningom skulle bli bra (Thastum et al., 2008).  

Samtal om positiva tankar ansågs av barnen kunna generera positiva känslor även under 

oerhört stressfyllda perioder av förälderns sjukdom. Att schemalägga aktiviteter som gav en 

känsla av prestation och nöje kunde också hjälpa barnen att hantera situationen (Helseth & 

Ulfsǽt, 2003). Faktorer som barnen beskrev som avgörande för att upprätthålla en positiv 

attityd var socialt stöd från vänner (Kennedy & Lloyd-Williams, 2008).   

     Alla aspekter av ett barns upplevelse av en sjuk förälder beskrevs inte enbart som negativa. 

Några av de positiva aspekter som beskrevs av barnen var att de fått lära sig ta hand om andra, 

att de upplevde att det var en förberedelse inför vuxenlivet, att de lärt sig uppskatta och 

komma närmre sin familj. Genom att spendera mycket tid med föräldern så trodde barnen att 

de kanske inte skulle känna ånger och skuldkänslor över att de inte gav tillräckligt mycket tid 

med föräldrarna om de skulle gå bort. Några barn beskrev att det inte var förrän föräldern fick 



 
 

18 (36) 
 

 

sin sjukdom som de insåg vikten av att umgås med familj och vänner (Kennedy & Lloyd-

Williams, 2008). 

Även i studien utförd av Huzinga et al. (2003) beskrev barnen att man blev mer mån om 

familjen och kom närmre varandra än före sjukdomen samt att även kommunikationen blev 

mer öppen i familjen än före sjukdomen.  

  

11.2.3 Distraktion och avståndstagande 

Barn kunde använda sig av distraktion och avståndstagande på olika sätt för att hantera 

situationen där föräldern har cancer (Thastum et al., 2008; Kennedy och Lloyd-Williams, 

2008; Helseth och Ulfsǽt, 2003). 

Distraktion definierades som något som samtliga barn i denna studie använde med avsikt 

att avleda negativa tankar och känslor som uppstod till följd av förälderns sjukdom (Thastum 

et al., 2008). Distraktion användes som ett sätt att, för en stund, känna sig fri från att tänka på 

sjukdomen. Det kunde enligt barnen handla om att gå in på sitt rum och titta på tv för att 

koppla bort situationen för en stund, eftersom det gjorde för ont att tänka på förälderns 

sjukdomssituation. Några av de yngre barnen ville inte tänka på sjukdom alls och försökte 

mer permanent förneka de negativa känslorna genom att undvika att prata om dem. De äldre 

barnen använde distraktion mer medvetet i avsikt att avleda tankar och känslor. Distraktion 

kunde användas i olika syften; som ett aktivt försök att få en period fri från sjukdom, eller 

som en mer defensiv strategi eller en form av förnekelse (Thastum et al., 2008). 

Gemensamt för barnen i denna studie (Bugge et al., 2008) var att de mer eller mindre 

medvetet trängde undan de smärtsamma tankar och den rädsla barnen kände inför att deras 

föräldrar kunde dö. Kennedy och Lloyd-Williams (2008) menar att barnen ofta deltog i 

aktiviteter och umgicks med vänner för att koppla bort sjukdomen och jobbiga känslor för ett 

tag.  

     Distraktion kunde användas som ett sätt att hantera de emotionella och praktiska 

konsekvenser som deras förälders sjukdom medförde. Andra barn beskrev att de använde 

distraktion genom att gå in och ur situationen både känslomässigt och bokstavligt, mer eller 

mindre medvetet. Barnen hade sina fria zoner där sjukdomen inte existerade till exempel 

bland vänner, där de kunde tränga undan alla tankar om sjukdomen så länge de inte 

konfronterades med det. Många av barnen har kämpade på egen hand för att hantera 

situationen och var ofta ovilliga att dela sina känslor med andra. Känslor som sorg och ångest 
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beskrevs som svåra att hantera och barnen försökte hitta strategier för att tränga bort sådana 

känslor (Bugge et al., 2008). 

Barnen försökte skydda sig från jobbiga tankar och upplevda svårigheter genom att dra sig 

tillbaka och isolera sig för att söka skydd i fantasier (Flahault & Sultan, 2010).  

    Wong, Looney, Michaels, Palesh och Koopman (2006) genomförde en studie där man ville 

undersöka orsakssamband för posttraumatiska stressyndrom (PTSD) hos vuxna som, när de 

var barn, hade en förälder som fick diagnosen cancer. Det visade sig att orsakssamband för att 

i vuxenlivet utveckla posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, var om förälder dog eller inte, 

tillfredsställelse med socialt stöd, förnekelse, dissociation och beteendemässiga 

tillbakadragande. Men framförallt de barn som visade en hög grad av dissociation och 

förnekelse efter att en förälder fått en cancerdiagnos, visade kunna kan vara i riskzonen för att 

utveckla PTSD som vuxen. Dissociation innebär att det automatiskt uppstår en barriär mellan 

känslor, tankar och beteende. En effektiv mekanism för att skydda sig mot psykisk smärta. 

Bidragande faktorer för att minimera risken för att barn skulle utveckla PTSD i framtiden var 

att de hade ett starkt socialt stöd framförallt de närmaste månader efter diagnostillfället och att 

de fick hjälp med att hantera sin stress (Wong et al., 2006). 

 

11.2.4 Att hålla sig informerad  

Vikten av att som barn förstå vad som händer i en situation när en förälder fått cancersjukdom 

blev tydlig då många barn hittade strategier för att informera sig själva då de upplevde att de 

inte fått tillräckligt med information.  

 Kean (2008) beskrev att några barn upplevde att de ibland inte fick tillgång till 

information eftersom den ofta styrdes av föräldrarna och ibland även sjuksköterskorna. När 

barnen upplevde att informationen undanhölls för dem försökte de ändå tillgodose sig 

informationen genom att lyssna till det som sades runtomkring eller genom att ställa direkta 

eller indirekta frågor. Några barn beskrev det med begreppet fiska efter information. De flesta 

barn i denna studie beskrev också att ett viktigt medel för att få information vara att få besöka 

föräldern när den var inneliggande på intensivvårdsavdelningen.  

Genom att hålla sig informerad om förälderns sjukdom ökade barnets förståelse om 

förälderns sjukdom och därmed minskades osäkerheten (Thastum et al., 2008). 

    Eggenberger och Nelms (2007) skildrade hur en 12-årig pojke förvärvade information om 

sin fars sjukdomstillstånd när han var inneliggande på en intensivvårdsavdelning. Även om 
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han undanhölls information beskrev att han förstod allvaret. Han hade lyssnat och förstått när 

de vuxna pratade med varandra och han kunde förstå av vissa siffror på maskinerna att det var 

allvarligt. Huzinga et al. (2003) visar med sin studie att det är viktigt för barn i denna situation 

att hålla sig väl informerad och öka sin kunskap om föräldrarnas sjukdomssituation. Detta 

kunde handla om att omgärda sig med människor som man kunde prata om sjukdomen med 

(Huzinga et al., 2003). 

 

11.2.5 Att vilja hjälpa andra 

Att som barn vara till hjälp för andra var en strategi som användes på olika sätt för att hantera 

föräldrarnas cancersjukdom. Ibland fungerade strategin till barnets fördel och ibland till deras 

nackdel.  

Definitionen av att vilja hjälpa andra inkluderade att barnen ville stödja och hjälpa 

föräldern genom att de aktivt hjälpte till med bland annat praktiska hushållssysslor. Det 

innebar även att upprätthålla en positiv attityd i hemmet samt att vara starka (Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2008; Thastum et al., 2008).  

Några barn upplevde ökad belastning och ibland även en svår kamp i samband med det 

praktiska ansvaret. De flesta barnen uttryckte dock att de själva blev hjälpta och styrkta samt 

att det gav dem en känsla av självförtroende av att vara behjälpliga mot föräldrarna. De 

upplevde på så vis att de var värdefulla för familjen. Några barn menade att de hjälpte till för 

att föräldrarna skulle slippa anstränga sig. Äldre barn gav oftare än de yngre barnen 

känslomässig hjälp till föräldrarna genom att vara stödjande eller tröstande i ord eller 

handling (Thastum et al., 2008). Då barnen upplevde att deras föräldrar inte hade socialt stöd 

ökade barnens oro, och viljan att hjälpa blev i stället en börda (Kennedy & Lloyd-Williams, 

2008).  

   Vidare berättar Thastum et al. (2008) om parentification. Med detta menas att barnets egna 

behov eller känslor på något sätt doldes eller undertrycktes i och med förälderns sjukdom. Det 

kunde handla om att låtsas som om att man var glad för att göra föräldern glad eller att de inte 

visade sin ilska för att de var rädda att föräldrarna var för svaga för att hantera det. Barnen 

beskrev att deras egna behov och intressen ibland var värt att lägga åt sidan för att hjälpa sin 

förälder. Barn som hade familjemedlemmar eller vänner från vilka de kunde få känslomässigt 

stöd uttryckte att de fick ökad självkänsla av att hjälpa till hemma. De barnen som använde 
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parentification och inte hade talat med någon om sin situation kände sig ibland ensamma med 

sina känslor (Thastum et al., 2008).  

 

12 Diskussion 

12.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva barns behov samt strategier barnet använder för att hantera 

en situation när dennes förälder har cancer. Målsättningen för vårt arbete var att som blivande 

sjuksköterskor få ökad kunskap om hur vi på bästa sätt kan bemöta dessa barn.  

Vi kommer att diskutera vårt resultats betydelse för vårdandet. Vidare vill vi lyfta fram 

sjuksköterskans möjliga åtgärder, planer och strategier för att kunna ta hänsyn till ett barns 

behov av information, råd och stöd i klinisk omvårdnad, vilka hon enligt 2 g § i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:762) och 5 § i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har 

skyldighet att beakta. 

Vi kommer vidare att ställa Dahlberg och Segestens (2010) vårdvetenskapliga teori om att 

upprätthålla hälsa, välbefinnande och trygghet i relation till aktuell situation, med fokus på 

begreppet trygghet.  

Nedan kommer delar av resultatets innehåll lyftas till en diskussion, men som ovan 

nämnts så kommer vår diskussion även beröra förälderns upplevelser då dessa två parter i 

detta sammanhang ofta är oskiljaktiga. Därför återges några referenserna från resultatet i 

diskussionen. Ytterligare en dimension som vi vill ha med i vår diskussion är hur 

sjuksköterskan kan stödja föräldern i sitt föräldraskap. 

Vårt resultat visade att barn har ett stort behov av information, råd och stöd då dennes 

förälder fått cancersjukdom. Detta bekräftar därmed vikten av att hälso- och sjukvården och 

dess personal beaktar lagen som säger att vi särskilt ska ta hänsyn till barns behov av 

information, råd och stöd om barnets förälder har en allvarlig fysisk sjukdom (SFS 1982:762; 

SFS 2010:659). Vidare bekräftas vikten av de rekommendationerna i FN: s konvention om 

barnets rättigheter (SOU 1997:116) att alltid se till barnets bästa, låta barn fritt få uttrycka sina 

åsikter och låta dem få göras sig hörda. Söderbeck (2010) menar att för att kunna tillämpa ett 

barnperspektiv i vårdarbetet måste vi lyssna på barnets egna åsikter och låta deras behov 

komma fram. På så vis tror vi att barnets och familjens välbefinnande och möjlighet att 

hantera en situation då en förälder har cancer kan öka.  
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12.1.1 Informationens och kunskapens betydelse för att känna trygghet   

Vårt resultat bekräftar att barns behov av information styrdes av barnets kön, ålder samt den 

situation som barnet befann sig i. När barnet upplevde att informationen inte var fullgod 

hittade barnet egna strategier för att tillgodose sig informationen, vilket de ibland upplevde 

som påfrestande. Vi har även kunnat se att flickor oftare än pojkar visade en känsla av 

känslomässig stress i situationen.  

Enligt Dyregrov (2010) får vännerna allt större betydelse i tidiga skolåldern vilket kan 

göra det svårare att visa känslor eller berätta om tankar, på grund av att man är rädd för att 

betraktas som annorlunda. Flertalet studier visar att flickor påvisar fler reaktioner än vad 

pojkar gör i en krissituation. När det gäller reaktioner som ångest, depression och andra 

subjektiva problem, visar undersökningar oftast att flickor upplever fler problem än pojkar. 

Men om man tittar på beteendestörningar och konflikter med omgivningen, uppvisar pojkar 

fler problem än flickor. Därmed kan man säga att flickor får emotionella problem, medan 

pojkarna uppvisar fler beteendestörningar (Dyregrov, 2010).  

I och med detta blir det tydligt att det kan vara en utmaning att möta denna åldersgrupp. 

Både pojkar och flickor har behov av stöd och information för att minska risken för 

långsiktiga problem och reaktioner. Vi anser därför att utgångspunkten alltid bör vara att både 

flickor och pojkar på ett eller annat sätt har behov av stöd, råd och information i en situation 

då en förälder fått cancer. Barn är i behov av anpassad hjälp att hantera situationen och 

sjukvården får därmed en viktig roll i att bemöta dessa barn samt tillgodose dem med den 

information de behöver. Orsakerna till att barn ibland upplevde att de inte fått tillräcklig 

information är komplext och kan påverkas av på vilket sätt föräldrarna och sjuksköterskan 

bemöter barnens behov.  

Föräldrarna beskrev att de ibland undanhöll sina barn information i ett försök att skydda 

dem genom att kontrollera hur, vem och på vilket sätt informationen gavs. De upplevde också 

en osäkerhet och okunskap om barnet kunde hantera situationen (Kean, 2008). Sjuksköterskor 

förklarade att de saknade kunskap om hur barn påverkas av sin förälders cancer. De 

efterfrågade kunskap om hur barn kan tänkas reagera i aktuell situation, vilka strategier 

barnen kunde använda samt tillvägagångssätt för att främja en mer öppen kommunikation 

mellan barnet och föräldern (Turner, Clavarino, Yates, Hargraves, Connors & Hausmann, 

2007).   
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Att som patient och anhörig ha okunskap inom ett område kan enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) relateras till otrygghet. Känslan av trygghet är viktig för att uppleva 

välbefinnande och hälsa. Detta kan kopplas till yttre faktorer som till exempel att ha kunskap 

och känsla av kontroll av situationen. Vidare har vårdlidande en nära koppling till den 

otrygghet som bristande information, svårigheter att förstå personalens agerande och 

obegripligheter i vårdmiljön skapar. 

Utifrån detta förstår vi att situationer kan uppstå då det kan råda en otrygghet hos alla 

inblandade parter som kan härledas till okunskap. Att få information och råd för att öka 

kunskap om sjukdomssituationen kan därmed bli avgörande för att skapa trygghet. Detta blir 

extra viktigt då en förälder fått cancer eftersom situationen då ofta är främmande, frågorna är 

många och framtiden är oviss. Om informationen är lättillgänglig för barnen i form av 

anpassade informationsblad och att det finns fungerande rutiner om hur man bör bemöta dessa 

barn så är chansen större att barnen får del av den information och stöd de har behov av. Om 

sjuksköterskan dessutom har förmågan att förmedla information och råd till barnet på ett 

åldersanpassat sätt, så tror vi att det kan bidra till ökad trygghet som hjälper barnen att hantera 

situationen. Vi anser att det är av stor vikt att både föräldrar och sjuksköterskor reflekterar 

över, och återspeglar, barns förmåga att kunna ta emot och förstå information. Barn i alla 

åldrar som befinner sig i en krissituation har rätt till öppen och ärlig information som är 

anpassad efter deras mognad i förhållande till deras normala utveckling.  

Turner et al. (2007) menar att ökade resurser är en förutsättning för att sjuksköterskan ska 

kunna bemöta barn till cancersjuka föräldrar på ett professionellt sätt. Hälso- och sjukvården 

behöver också bli bättre på att ge information och råd till föräldrarna om hur de kan förklara 

för sina barn vad cancer och dess behandlingar innebär. Jansson (2011) menar att om rutiner 

kring hur man informerar barn och föräldrar ska kunna fungera så måste sjuksköterskan ha 

tydlig och uppdaterad information om vilka stödinsatser hon kan erbjuda. Om sjuksköterskan 

känner sig säker på hur och vad hon ska ge för typ av stöd och information så skapar det även 

en trygghet hos henne.   

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver den svåra situation som det innebär att som 

sjuksköterska möta ett barn i vården då de ibland har svårt att uttrycka sina känslor och 

upplevelser om det som sker. Detta ställer krav på sjuksköterskans bemötande då hennes 

uppgift är att vara öppen, följsam och lyhörd mot barn för att förstå deras upplevelser. Det 

föreligger inte någon principiell skillnad i förståelsen av livsvärlden hos barn och vuxna och 
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vi bör inte omedelbart och automatsikt tro att barns upplevelser är felaktiga och irrelevanta. I 

stället bör vi vara uppmärksamma på att de använder andra ord och uttryckssätt än vad vi 

ibland är vana vid (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

12.1.2 Delaktighetens betydelse för att känna trygghet 

Vårt resultat visade att då barn upplevde att de var väl informerade om sakfrågor kring 

förälderns sjukdom så fick de en ökad förståelse och en känsla av delaktighet. Detta ledde till 

en mer öppen kommunikation i familjen. Att vara väl informerad främjade även barnens sätt 

att hantera situationen. Resultatet visar att barn ofta värdesatte att prata med och få stöd från 

någon utomstående.  

Dahlberg och Segesten (2010) menar att det är särskilt viktigt att se till de närståendes 

behov vid långvarig sjukdom, då de närstående lätt tar på sig ansvar för och blir delaktiga i 

situationen. De närstående spelar en viktig roll för den sjuke och är en viktig faktor för att 

patienten ska ha möjlighet att bevara eller återvinna hälsa och uppleva välbefinnande. Barn 

som är närstående kan behöva stöd och omsorg av vårdpersonal för att möta en situation där 

en förälder är svårt sjuk. 

Då barn är i behov av att prata med en utomstående tror vi att sjuksköterskan kan ha en 

viktig roll då det inte är otänkbart att barnet söker stöd hos sjuksköterskan när de behöver 

någon att prata med. Därmed kan hon medverka till barnets delaktighet. Sjuksköterskan kan i 

mötet med barn främja en öppen kommunikation i familjen genom att ge stöd och information 

samt finnas till hands för samtal.  

Eftersom cancerbehandling ofta är ambulatorisk så begränsas sjuksköterskans möjlighet 

till att kontinuerligt kunna möta barnets behov. Detta kan i sin tur begränsa barnets möjlighet 

att kontinuerligt få det stöd det behöver, vilket vi anser tyder på att det finns behov av 

samordnat stöd till barn vars förälder har cancer. Sjuksköterskans kontakt med föräldern är 

sannolikt mer frekvent än kontakten med dess barn. Därför kan det vara lämpligt att 

sjuksköterskan även lägger fokus på att ge stöd, råd och information till föräldrarna för att de i 

sin tur ska kunna möta barnets behov.  

Av intervjuer med föräldrar i studien utförd av Helseth-Sölvi och Ulfsǽt (2003) framgick 

att få föräldrar erbjöds någon professionell hjälp i hanteringen av barnet trots att de uttryckte 

behov av vägledning för att kunna tillgodose barnets behov av information och stöd. De 

upplevde att barnen sällan tog initiativ till samtal vilket ledde till att det var upp till 
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föräldrarna att tolka om och när barnet behövde information. Detta upplevdes mycket svårt 

för föräldrarna eftersom barnets reaktioner och behov hölls tillbaka och det var svårt att avläsa 

barnets signaler. Föräldrar som fått begriplig information om sin sjukdom från sjuksköterskor 

eller läkare hade lättare att förmedla informationen vidare till sina barn. Vidare beskrev 

föräldrar hur deras sätt att informera sina barn och hur de själva hanterade 

sjukdomssituationen starkt påverkade barnets reaktioner. I studien av Turner et al. (2007) 

visade det sig att då sjuksköterskan gav den sjuke föräldern känslomässigt stöd så upplevde 

hon att föräldern fick styrka att kunna hjälpa sitt barn att hantera situationen och främja en 

öppen kommunikation  

Då vårt främsta uppdrag som sjuksköterskor är att se till patienten och hennes behov anser 

vi att stöd till föräldern är en väg att gå för att på bästa sätt bemöta dessa barn. Om 

sjuksköterskor ökar sin kunskap om barns egna insatser för att bibehålla sin livskvalitet och 

hur de hanterar en situation, kan sjuksköterskan förmedla denna kunskap vidare till föräldern. 

Vi tror att föräldrar som känner sig välinformerade kan känna en större trygghet i situationen 

och har därmed bättre förmåga att både stötta och informera sina barn om 

sjukdomssituationen. Av detta kan man förstå sambandet mellan hur föräldern tillhandahåller 

information och hur barnet har möjlighet att hantera förälderns sjukdom. Vikten av att som 

sjuksköterska ge god information, råd och stöd får därmed betydelse för familjens 

kommunikationsmöjligheter och barnets delaktighet. Detta kan öka välbefinnandet hos hela 

familjen.  

 

12.1.3 Familjens betydelse för att känna trygghet 

I vårt resultat blev det tydligt att barnen har behov av att få vara en fungerande familj trots 

cancersjukdomen. Detta kunde innebära att få vara delaktig i det som sker, spendera så 

mycket tid som möjligt med varandra samt att upprätthålla normalitet i vardagen.  

Något som tydligt framkom i vår analys är att familjen bör bemötas som en enhet i 

vårdsammanhang även om det är viktigt att ta hänsyn till att barn är egna individer med 

specifika behov som starkt kan skiljas från övriga familjemedlemmar. Genom att 

sjuksköterskan tillämpar ett familjeperspektiv i vårdandet skapas möjlighet för barnets 

delaktighet vilket främjar styrker känslan av vara en familj i situationen. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver att man ibland måste tillämpa ett familjeperspektiv för att 
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vårdandet ska bli patientcentrerat på ett etiskt medvetet sätt.  Att särskilt beakta barn behov 

som närstående är viktigt i dessa sammanhang.  

Av vårt resultat framgick att i en svår situation som denna blir det tydligt vad som är 

viktigt i livet. Att spendera och ta vara på tid tillsammans som en familj fick hög prioritet. 

Detta tror vi främjade upprätthållandet av trygghet i familjen. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att trygghet kan innebära en känsla av mening och 

sammanhang. De flesta människor ser sina närstående som det som är allra viktigast i livet 

vilket kan ligga till grund för vad som skapar mening och sammanhang hos individer.  

Föräldrarna arbetade hårt för att upprätthålla normalitet i livet så långt som möjligt trots 

sin sjukdom, för att vardagen inte skulle förändras för barnen. Föräldrar upplevde att då de 

fick praktiskt stöd från familj och vänner, sociala nätverk och professionella var det möjligt 

att uppnå normalitet i vardagen (Huzinga et al., 2003). Sjuksköterskan upplevde att hon inte 

fått tillräckligt med utbildning i hur hon skulle bemöta dessa familjer och ge dem stöd. Hon 

upplevde en känslomässig stress över att inte kunna bemöta familjens behov. Dessa 

svårigheter för sjuksköterskan att ge psykosocialt stöd kunde grunda sig i egna erfarenheter av 

sorg och förlust (Turner et al., 2007). 

Trots att man som sjuksköterska inte alltid kan medverka till att bota så tror vi att man kan 

bidra med kunskap, information och stöd till barnen och dess föräldrar så att de upplever att 

de har kontroll i situationen. På så sätt kan tryggheten återskapas i familjen. 

När sjukdom hotar uppstår känsla av otrygghet. Otrygghet har en nära koppling till 

fenomenet hot. Att som patient eller anhörig uppleva känsla av kontroll över sin situation kan 

leda till en stark känsla av trygghet (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

12.1.4 Långsiktiga konsekvenser 

Resultatet visade att ett barns sätt att hantera situationen när en förälder har cancer kan få 

konsekvenser senare i livet i form av posttraumatiskt stressyndrom. Bidragande faktorer för 

att minimera risken för att barn skulle utveckla PTSD var att de hade ett starkt socialt stöd och 

att de fick hjälp med att hantera sin stress. Dahlberg och Segesten (2010) menar att svåra 

händelser eller förhållanden som ett barn upplevt tidigare i livet kan leda till livslidande vilket 

menar kan rubba en persons grundtrygghet.  

Med detta i åtanke tydliggörs det ännu mer hur viktigt ett bra bemötande av barn i en svår 

situation kan vara. Om denna medvetenhet finns hos vuxna i barnets närhet så är vår 
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övertygelse att risken för att barnet senare i livet utvecklar posttraumatiskt stressyndrom 

minskar. Vi ser det som ett privilegium att ha möjligheten att finnas till hands och kunna 

möjliggöra att barnet känner sig tryggt i en situation när föräldern har cancer.  

Wong, Cavanaugh, Mac Leamy, Sojouner-Nelson och Koopman (2009) har intervjuat 19 

kvinnor och åtta män mellan 18-38 år som under barndomen (8-17 år) levde med en förälder 

med cancerdiagnos. Syftet med studien var att kartlägga vilka eventuella långsiktiga effekter 

en förälders cancersjukdom har lett till. Studien kunde kartlägga flera olika negativa 

konsekvenser till följd av en förälders cancersjukdom. Dock framgick av intervjuerna 

upplevelser av posttraumatisk tillväxt så som förbättrad karaktär, ökad uppskattning av livet, 

stärkta personliga relationer och ett ökat intresse för cancerfrågor. Förekomsten av 

posttraumatisk tillväxt hos barn till cancersjuka föräldrar kan vara vanligare än vad som finns 

dokumenterat. Dyregrov (2010) menar att det är viktigt att vara medveten om att de flesta 

barn utvecklas relativt normalt trots svårigheter i barndomen. Om barnet har förmåga att 

kunna hantera en svår situation samt har ett rikt socialt nätverk under sjukdomstiden kan detta 

på ett positivt sätt påverka eventuella konsekvenser senare i livet.  

Vi tror att om hälso- och sjukvården tydliggör arbetet för att omsätta skyldigheter i klinisk 

omvårdnad så möjliggörs det för sjuksköterskan att vara till hjälp för barnen så att de lättare 

kan hantera situationen. Risken för långsiktig skada kan på så vis också minska. Om det finns 

kompetent personal, rutiner på vårdavdelningar för hur man ska bemöta barn samt en 

lyhördhet för barns behov så kan det generera en ökad känsla av trygghet hos barnen. Om vi 

inte är medvetna om barns upplevelse kan inte heller omhändertagandet av barnet utvecklas 

när de besöker sjukhus, och därmed kan inte en familjecentrerad vård tillämpas. Alla 

familjemedlemmar behöver trygghet i denna främmande situation, med särskilt hänsyn till 

barnet.  

 

12.2 Metoddiskussion 

Vi har genomfört en litteraturöversikt och anser att det fungerade väl för att svara på vårt 

syfte. Majoriteten av resultatartiklarna påpekar att det finns mycket lite publicerad forskning 

som belyser barns behov i denna situation. Vi anser dock att vi kunde hitta tillräckligt med 

material för att svara på vårt syfte, men upplevde att det var svårt att hitta ett renodlat 

barnperspektiv i artiklarna då många artiklar även berörde förälderns perspektiv. Det har inte 

upplevts som någon svårighet att använda artiklar där både barn och föräldrar har intervjuats 
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då uppdelningen om vad respektive parter sagt tydligt framkommit. Då resultatartiklarna tog 

hänsyn till båda perspektiven gavs en samlad helhetsbild av ett barns situation och samtidigt 

lyftes det ömsesidiga beroendet som råder i en familj. Vi ville därför lyfta föräldern i 

resultatdiskussionen för att synliggöra denna beroendesituation samt för att få större förståelse 

för barnet.   

I vår studie av barns behov och sätt att hantera situationen valde vi att fokusera på barn 

mellan 6-12 år, den tidiga skolåldern. Vi insåg att det på grund av barns olika 

utvecklingsstadier och därmed stora skillnader i behov och sätt att hantera situationer så 

skulle det bli för omfattande för vår studie att fokusera på barn mellan 0-18 år. Då de flesta av 

våra valda artiklar hade intervjuat barn i ett större åldersspann har vi tack vare en ofta tydlig 

struktur i artiklarnas resultat, om vad som berör vilken åldersgrupp, kunnat applicera det som 

gäller vår åldersgrupp till vår studie.  

Tolkning av information är en kritisk fas i forskningsprocessen och vi kan aldrig helt 

skydda oss från feltolkningar eller övertolkningar av materialet (Holme & Solvang, 1997). 

Det har under arbetsprocessen funnits en medvetenhet om att det kan finnas 

tolkningsvårigheter då vi i vår litteraturöversikt gör tolkningar av ett redan tolkat material av 

barn. Vi har därför försökt återge exakt det som är sagt i artikelns resultat, för att minimera 

risken för feltolkningar. Det har funnits en medvetenhet om att det barnet uttryckte i 

intervjuerna kunde avspeglas av hur föräldern uppfattar situationen samt att de kunde hålla 

tillbaka känslor.  

Det hade varit önskvärt att göra en litteraturöversikt baserade på enbart svenska studier. 

Detta kunde ha gett en mer samlad bild av barns behov och hur de hanterar situationen i 

Sverige då det kan föreligga kulturella skillnader mellan olika länder. Det hade också gett oss 

större möjlighet att få en ökad kunskap för hur det kan förhålla sig i vår kommande 

arbetsmiljö. Fyra av de valda resultatartiklarna är dock skrivna i Skandinavien vilket vi ansåg 

vara positivt för vårt resultat då dessa länder till stor del anses ha en motsvarande sjukvård 

som man har i Sverige. 

Artikel av Knutsson et al.(2008) som undersökte barns upplevelse och behov av att besöka 

en svårt sjuk anhörig på en intensivvårdsavdelning ansåg vi vara användbar även om 

vårdsituationen där ser annorlunda ut än på en vanlig vårdavdelning. Vi ansåg denna artikel 

vara användbar då den berörde barns behov som anhörig, vilket också var syftet för vår 

studie. Vi anser att barn har rätt till stöd, råd och information oavsett vårdkontext. Vi är dock 
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medvetna om att restriktionerna kring barn som anhöriga kan vara striktare på en 

intensivvårdsavdelning än i andra vårdkontexter.  

För att få förståelse för långsiktiga konsekvenser av att leva med en förälder som har 

cancersjukdom valde vi att inkludera två artiklar där man använt retrospektiva intervjuer med 

vuxna om hur de upplevde situationen som barn, en i resultatet och en i resultatdiskussionen. 

Enligt Trots (2010) är det viktigt att ha förståelse för att retrospektiva intervjuer inte alltid ger 

en korrekt bild av hur personen upplevde situationen då den var barn. Vi har varit medvetna 

om denna aspekt, men ansåg artiklarnas som relevant för att förstå vilka långsiktiga 

konsekvenser som kan uppstå beroende på vilka strategier barnet har använt för att hantera 

situationen.  

Vi har, som tidigare nämnts, valt att använda begreppet hantera istället för coping. Då 

begreppen ofta används synonymt har detta inte inneburit någon svårighet i vårt arbete.  

Valet av teoretisk utgångspunkt har fungerat väl som grund för analysarbetet och var 

därmed relevant för vår studie. Teorin som använts gett oss en ökad förståelse för hur viktigt 

det är att som barn till en cancersjuk förälder känna trygghet i situationen för att kunna 

hantera situationen på ett konstruktivt sätt. Att som vårdare sträva mot att patienten och dess 

anhöriga ska känna trygghet blev tydligt bekräftat i vår resultatdiskussion som något 

grundläggande för vårdandet.  

 

13 Konklusion 

Syftet var att beskriva barns behov samt hur barnen hanterar en situation då en förälder är 

cancersjuk. Barns behov av kommunikation i situationen samt att få information, kunskap, 

stöd och att få vara barn i situationen var stort. Barn arbetade hårt i sina ansträngningar för att 

hitta strategier för att hantera den påfrestande situationen. Vikten av att upprätthålla en normal 

vardag, att ta vara på det värdefulla och positiva samt att hålla sig informerad hjälpte barnen 

att hantera situationen. Barn använde sig av olika typer av distraktion för att avleda svåra 

tankar och känslor. En stark ansvarskänsla visade sig hos barnen då de tog på sig rollen att 

hjälpa föräldrarna. Utifrån hur barnet hanterar situationen när dennes förälder har cancer kan 

på lång sikt få positiv och negativ påverkan senare i livet. 

Det framgick tydligt att bristande informationsmöjligheter inom sjukvården samt 

föräldrarnas undanhållande av information skapade en otrygghet hos barnen. Då föräldrar och 

sjuksköterskor har kunskap om hur barn reagerar och hanterar krissituationer ökar deras 
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trygghet att kunna ge stöd, råd och information.  Då barn upplevde att de var tillfredställda 

med den information, stöd och råd som de fick ökade barnens förståelse och möjlighet att 

känna sig delaktiga.  

Sjuksköterskans möjligheter att stödja barnet är betydande då hon både kan finnas till 

hands till barnet. Vidare visade det sig att sjuksköterskans stöd till föräldrarna i många fall 

kan vara avgörande för att föräldrarna ska kunna ge sin barn det stöd de har behov av.  

Att få fungera som en vanlig familj trots sjukdomen och att få spendera så mycket tid 

tillsammans som möjligt var behov som framgick som viktiga för barnen. Sjuksköterskan kan 

medverka till att hjälpa familjen i denna situation genom att tillämpa ett familjeperspektiv i 

vårdandet vilket kan öka tryggheten hos barnet. 

Alla familjemedlemmar behöver trygghet i denna främmande situation, med särskilt 

hänsyn till barnet. Större kunskap och ökade resurser krävs för att sjuksköterskan ska kunna 

bemöta barn i denna situation.     
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15 Bilaga 1 

 

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) 

2 g § Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd 

om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 

2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 

3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. 

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor 

tillsammans med oväntat avlider (2009:979).  

 

Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) 

6 kap. 5 § (Hälso- och sjukvårdspersonalen ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar 

att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om 

utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 12-14 §§ och av offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och 

stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 

2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 

3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. 

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor 

tillsammans med oväntat avlider. 

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens 

skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 
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FN:s konvention om barnets rättigheter (SOU 1997:116) 

Artikel 3 – Barnets bästa  

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma i främsta rummet. 

 

Artikel 12 – Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd  

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och mognad.  

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet. 
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16 Bilaga 2 Sökmatris  

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Cinahl 

 

6-12 år 

 

coping AND 

child AND 

parent AND 

illness 

75 4 

 

Cinahl  

 

 

(TI) coping 

AND (AB) 

children AND 

(AB) parents 

120 3 

 

Cinahl 

 

children AND 

parent AND 

parents cancer 

63 1 

Cinahl 

 

Information 

AND Family 

AND Critical 

illness 

57 1 

PsycINFO 

 

Children AND 

Parental AND 

Cancer AND 

Experience 

151 1 
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17 Bilaga 3 Matris över urval av artiklar till resultat 

  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Bugge. E. 

Kari., Helseth, 

Solvi & 

Darbyshire, 

Philip 

Children´s 

experiences of 

participation in 

a family 

support 

program when 

their parent has 

incurable 

cancer. 

 

2008, Norge, Cancer 

Nursing. 

Ett stödprogram 

utformades för barn 

mellan 6-16 år vars 

förälder fått en 

cancerdiagnos. Syftet var 

att bedöma om 

stödprogrammet uppnådde 

sina mål att identifiera 

behov, möta barnens 

behov samt bedöma och 

utvärdera insatserna för att 

avgöra om och hur de 

gjorde skillnad. 

Kvalitativ studie där man 

samlade in beskrivande 

data via djupintervjuer 

med 12 barn till föräldrar 

med cancer efter 

deltagande 

stödprogrammet. 

Intervjuerna skedde i 

hemmet eller på 

sjukhuset. Dataanalysen 

hade ett undersökande 

förhållningssätt. 

Resultatet visade att de barn som 

deltog i stödprogrammet upplevde 

att de fick hjälp med att hantera 

situationen. Detta hjälpte barnen 

att känna sig trygga, att få ökad 

kunskap och förståelse. De blev 

medvetna om sin egen roll, fick 

hjälp med att hitta relevant stöd 

och förstod att det var bra och 

värdefullt att prata om 

sjukdomssituationen. 

Eggenberger, 

K. Sandra & 

Nelms, P. 

Tommie 

 

 

Being family: 

The family 

experience 

when an adult 

member is 

hospitalized 

with a critical 

illness. 

2007, USA, Journal 

of Clinical Nursing.  

Att kartlägga och tolka en 

familjs erfarenhet av att ha 

en familjemedlem som har 

en kritisk sjukdom och 

vårdas på sjukhus.  

Kvalitativ studie där man 

använt en 

semistrukturerad metod. 

11 familjer intervjuades 

under en sexmånaders-

period. Barnen var från 

12 år. Insamlad data 

analyserades med hjälp 

av hermeneutisk metod. 

Det framkom i resultatet att det var 

av stor vikt för barnet att familjen 

höll ihop och att de fick 

fortlöpande information om vad 

som hände. Väntan var ett begrepp 

som återkom som kunde 

förknippas med väntan på 

information. Barnen kände sig 

ibland inte tillräckligt inkluderade i 

vården. 
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Flahault, 

Cecile & 

Sultan, Serge 

 

On Being a 

Child of an Ill 

Parent 

A Rorschach 

Investigation of 

Adaptation 

to Parental 

Cancer 

Compared to 

Other Illnesses 

 

2010, Frankrike, 

Rorschachiana.  

 

Att testa hypotesen om 

barn och ungdomar  

mellan 8 och 18 år med en 

förälder som har cancer 

uppvisar mer tecken på 

oro, depressiva effekter 

och lägre självkänsla än 

barn och ungdomar med 

en förälder som har en 

annan kronisk sjukdom.  

Kvalitativ och kvantitativ 

metod. 52 barn med 

föräldrar med cancer 

jämfördes med 50 barn 

vars föräldrar hade en 

annan kronisk sjukdom. 

En förälders cancersjukdom kunde 

ge svåra effekter på barns 

välbefinnande. Barn till 

cancersjuka föräldrar har större 

svårigheter att anpassa sig till 

situationen, fick oftare ångest, 

depression samt minskad 

självkänsla än de än barn med en 

förälder som lider av annan 

kronisk sjukdom. Dessa 

svårigheter var mer uttalade i fallet 

med flickorna och när det var 

mamma som led av cancer. 

Helseth, Sǿlvi 

&Ulfsǽt, Nina 

Having a parent 

with cancer – 

Coping and 

Quality in life 

of Children 

During Serious 

Illness in the 

family. 

 

2003, Norge, Cancer 

nursing 

Att undersöka barns 

välbefinnande och deras 

copingstrategier under en 

period av cancersjukdom i 

familjen. 

Kvalitativ metod. Data 

samlades in genom 

djupintervjuer med barn i 

åldern 7-12 år samt deras 

föräldrar. Data 

analyserades och tolkades 

inom en fenomenologisk 

hermeneutisk ram av 

förståelse.   

Barnens vardag visade sig 

påverkas starkt av förälderns 

cancer. Fyra huvudteman 

framkom: 1. Sjukdom som 

påverkade/styrde familjen, 2. 

Öppna och dolda reaktioner, 3. 

Stor ansträngning krävdes för att 

klara situationen, 4. Långa stunder 

av välbefinnande.  

Barns önskan om att få vara 

delaktiga i vården utan att själva få 

ett betungande ansvar betonades. 

Huzinga, A. 

Gea., van der 

Graf, T. A. 

Winette., 

Psykosocial 

consequenses 

for children of a 

parent with 

2003, Nederländerna, 

Cancer Nursing. 

Att undersöka de 

psykosociala 

konsekvenserna hos ett 

barn (10-18 år) till en 

Kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 14 

familjer, barn och 

föräldrar, svarade på ett 

Fyra centrala teman framkom: 1. 

Barnets funktion, 2. Familjens 

funktion, 3. Information och 

kommunikation 4. Upprätthållande 
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Visser, 

Annemieke., 

Dijkstra, S. 

Jos. & 

Hoekstra-

Weebers, 

E.H.M. Josette 

cancer. A pilot 

study. 

 

förälder med cancer.   frågeformulär och deltog 

i semistrukturerade 

intervjuer. Retrospektiv 

tvärsnittstudie. 

av vardagen. 

Barn försökte skydda sina föräldrar 

från sin egen oro och ångest samt 

upplevde bördan av ett ökat ansvar 

hemma vilket ibland påverkade 

deras vardagsliv negativt. Att som 

barn vara väl informerad och ha 

människor att prata med inverkade 

på deras copingförmåga. 

Upprätthållande av normal vardag 

framkom som viktig. 

Kean, Susanne 

 

Children and 

young peoples 

strategies to 

access 

information 

during a family 

member´s 

critical illness 

 

2008, Storbritannien, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att undersöka hur barn 

och ungdomar i åldern 8-

25 år tog till sig och erhöll 

information i denna 

situation där en förälder är 

kritiskt sjuk. 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer i fokusgrupper 

där nio familjer och 

sjuksköterskor deltog. 

Grounded theory och 

konstant komparativa 

metoder följdes i 

analysen av insamlad 

information.  

 

Av resultatet framgick att barn 

upplevde att den information som 

de fick till stor del styrdes och 

kontrollerades av föräldrarna. När 

information undanhölls för barn 

och ungdomarna hittade de 

strategier för att tillgodose sig 

information i form av att till 

exempel ställa indirekta och 

indirekta frågor samt lyssna på vad 

som sades runtomkring 

Kennedy, L. 

Vida & Lloyd-

Williams, 

Mari. 

How children 

cope when a 

parent has 

advanced 

cancer. 

 

2008, Storbritannien, 

Psycho-Oncology. 

Att utforska hur barn 

klarade av att hantera en 

situation där en förälder 

fått en cancerdiagnos samt 

att identifiera områden där 

det eventuellt fanns hinder 

för barn att få tillgång till 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer med barn över 

7 år till föräldrar med 

avancerad cancer samt 

övriga familje-

medlemmar. 28 personer 

Av resultatet framgick att barn 

starkt påverkas av att ha en 

förälder med avancerad cancer. 

De fyra huvudteman som framkom 

i resultatet var följande: 1) Svar på 

diagnos, 2) Mekanismer för att 

hantera situationen, 3) 
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stöd för att klara av 

situationen. 

deltog från 12 familjer 

varav 10 sjuka föräldrar, 

7 friska föräldern och 11 

barn. Data analyserades 

enligt huvudprinciperna 

för Grounded theory.   

 

Förändringar i livet 4) Positiva 

aspekter.  

De copingstrategier som framgick 

som de vanligast använda av 

barnen var: 1) distraktion, 2) 

upprätthållande av normalitet och 

3) vikten av att umgås med vänner.  

Knutsson, 

Susanne., 

Palmring-

Samulesson, 

Ingrid., 

Hellström, 

Anna-Lena & 

Bergbom, 

Ingegerd 

Childern´s 

experience of 

visiting a 

seriously 

ill/injured 

relative on a 

adult intensive 

care unit. 

2008, Sverige, 

Journal of advanced 

nursing. 

Att beskriva ett barns 

upplevelse och behov av 

att besöka en svårt 

sjuk/skadad anhörig på en 

intensivvårdsavdelning, 

IVA. 

Kvalitativ metod. 28 barn 

(14 flickor, 14 pojkar) i 

åldrarna 4-17 år som 

hade besökt en vuxen 

släkting intervjuades tre 

månader efter besöket. 

En hermeneutisk metod 

användes.  

 

Det framkom ett behov av att få 

besöka sin närstående. Trots att 

barnens upplevelse av att besöka 

IVA ibland var konstig så skrämde 

det inte oftast inte barnen, utan 

genererade känslor av lättnad.   

Thastum, 

Mikael., 

Birkelund, 

Mikael., 

Johansen, 

Gubba, Lotte., 

Berg, Olesen, 

Louise & 

Romer, Georg. 

Coping, social 

relations, and 

communication: 

A qualitative 

exploratory 

study of 

children of 

parents with 

cancer. 

2008, Danmark, 

Clinical child 

psychology and 

psychiatry 

Syftet var att beskriva hur 

barnen uppfattade 

föräldrarnas 

känslomässiga tillstånd, 

vilka copingstrategier barn 

använder för att hantera 

föräldrarnas sjukdom samt 

hur barnen använder det 

sociala stöd som finns.  

 

Kvalitativ metod.  

Semistrukturerade 

intervjuer, med ett 

fenomenologiskt 

perspektiv. 21 barn (8-15 

år) från 15 familjer 

intervjuade. Även 

intervjuer med föräldrar. 

Även om de allra flesta barn 

verkade kunna hantera situationen 

bra visade resultatet att alla barn 

starkt påverkades av förälderns 

cancersjukdomen. Fem 

copingstrategier identifierades: 1) 

Att hjälpa andra 2) Parentification 

3) Distraktion 4) Hålla det för sig 

själv och 5) Önsketänkande. 

Kommunikationsmönster och 

föräldrarnas coping var mycket 

relaterad till barnets möjlighet att 



 
 

41 (41) 
 

 

hantera situationen. Vikten av 

information om föräldrarnas 

sjukdom efterlystes av barnen. 

Wong, 

Melisa., 

Looney, 

Elizabeth., 

Michaels, 

Jennifer., 

Palesh, Oxana 

& Koopman, 

Cheryl. 

A preliminary 

study of 

peritraumatic 

dissociation, 

social support, 

and cooping in 

relation to 

posttraumatic 

stress 

symptoms for a 

parent´s cancer. 

 

2006, USA, Psycho-

Oncology. 

Att undersöka 

orsakssamband för 

posttraumatiska 

stressyndrom (PTSD) hos 

vuxna som, när de var 

barn, hade en förälder som 

fick diagnosen cancer.  

Kvantitativ och 

kvantitativ studie. 30 

deltagare intervjuades 

varav tio män och 20 

kvinnor. Deltagarna var 

8-17 år då föräldern fick 

cancerdiagnosen.  

Möjliga orsakssamband för att i 

vuxenlivet utveckla PTSD var: om 

förälder dog eller inte, 

tillfredsställelse med socialt stöd, 

coping genom förnekelse och 

beteendemässiga tillbakadragande. 

Det visade sig att framförallt barn 

som visade en hög grad av 

avståndstagande och förnekande 

efter att en förälder fått en 

cancerdiagnos, kunde vara i 

riskzonen för att utveckla PTSD 

som vuxen. 

 


