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SAMMANFATTNING 

Att vara barn och få vara med om att en förälder får en cancersjukdom och sedan dör är en av 

de mest stressade situationer barn och ungdomar kan vara med om, dessa händelser skapar 

många funderingar och frågor. I Sverige ska hälso- och sjukvårdspersonal involvera barn och 

ungdomar så att de får information, stöd och råd när en förälder blir allvarligt sjuk eller dör. 

Sjukvårdspersonal träffar dessa barn och ungdomar i samband med att föräldern som är 

cancersjuk erhåller vård i den allmänna eller specialiserade palliativa vården. 

Syftet med studien var att beskriva barn och ungdomars behov av stöd när en förälder har 

obotlig cancer.  

Vald metod var litteraturöversikt. Datainsamlingen genomfördes via artikelsökningar i 

CINAHL och PubMED. Efter kvalitetsgranskning valdes 16 artiklar ut att ingå i resultatet. 

Materialet i litteraturstudien har analyserats med en integrerad analys. 

Resultatet visade att barn och ungdomar har behov av att få information om förälderns 

cancersjukdom för att deras situation ska bli mer begriplig, hanterbar och för att inte känna sig 

utelämnade. När barn och ungdomar är informerade har de en möjlighet till förståelse och 

förberedelse för vad som sker med föräldern under sjukdomsförloppet. Barn och ungdomar 

kände sig ofta ensamma i situationen och önskade att de hade fått möjlighet att få stöd från 

andra som förstod deras situation. De behövde få tid för att förbereda sig och ta tillvara på 

värdefull tid tillsammans med föräldern, men behövde också få behålla en normalitet i 

vardagen med rutiner och struktur som att gå till skolan, umgås med vänner och ha 

fritidsintressen. 

Slutsatsen av studien visar barn och ungdomars behov av stöd när en förälder har obotlig 

cancer. Barn och ungdomar behöver få uppriktig och anpassad information för att ha 

möjlighet att förbereda sig på det som pågår och det som förväntas hända med föräldern som 

har obotlig cancer. När barn och ungdomar får information om cancersjukdomen blir deras 

situation mer begriplig, hanterbar och de känner sig inkluderade i den nya familjesituationen. 

Föräldrar behöver få hjälp och stöd av sjukvårdspersonal om hur de kan informera och stödja 

sina barn. Sjuksköterskor behöver klara riktlinjer och utbildning för att känna säkerhet i 

arbetet med att stödja hela familjen.   

 

Nyckelord: Barn, Förälder, Obotlig cancer, Stöd, Ungdom.  

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT   

Being a child and having a parent with advanced cancer and who are dying is one of the most 

stressful situations a child and adolescent can experience, these circumstances creates 

reflections and questions. In Sweden, healthcare professionals should consider the needs of 

children and adolescents for information, support and advice when a parent becomes seriously 

ill or dies. Healthcare professionals meet these children and adolescents in general or 

specialized palliative care when their parents receive care. 

The purpose of the study was to describe children and adolescents' need for support when a 

parent has advanced cancer.  

Selected method was literature review. The data collection was conducted via article searches 

in CINAHL and PubMED. After quality review 16 articles were selected to be included in the 

result. The material in the literature study has been analyzed with an integrated analysis. 

The result showed that children and adolescents need to get information about the parent's 

cancer in order for their situation to become more comprehensible, manageable and not to feel 

left out. When children and young people are informed, they have an opportunity for 

understanding and preparation for what happens to the parent during the illness. The children 

and adolescents often felt lonely in the situation and wished they had the opportunity to get 

support from others who understood their situation. They needed time to prepare and take 

advantage of valuable time together with the parent, but also needed to maintain normality in 

everyday life with routines and structure such as going to school, spending time with friends 

and their hobbies. 

The conclusion shows that children and adolescents' need support when a parent has advanced 

cancer. Children and adolescents need sincere and customized information to be able to 

prepare for what is going on and what is expected to happen to the parent with advanced 

cancer. When children and adolescents receive information about cancer, their situation 

becomes more understandable, manageable and they feel included in the new family situation. 

Parents need help and support from healthcare professionals how they can inform and support 

their children. Nurses need clear guidelines and training to feel safe in the work of supporting 

the whole family. 
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INLEDNING            

 

Alla människor påverkas någon gång av ett dödsfall i sin närhet eller får en påminnelse om 

den egna dödligheten (Regionalt Cancercentrum [RCC], 2016). I Sverige insjuknar varje år 

cirka 60 000 människor i cancer (Socialstyrelsen, 2018a) och cirka 6900 barn i åldern 0-18 

år får därför uppleva att en förälder diagnostiseras med cancer (Berg & Hjern, 2016). År 

2017 avled 2170 människor i åldern 20-59 år i cancer, vilket gör cancer till den vanligaste 

dödsorsaken inom denna åldersgrupp (Socialstyrelsen, 2018b). När en förälder drabbas av 

cancersjukdom rubbas grundtryggheten och hela familjens tillvaro förändras. Hos barn och 

ungdomar kan svåra frågor och funderingar uppstå och de vill få en förståelse för vad som 

händer med föräldern som är sjuk. Palliativa vårdens mål är att bland annat stödja både 

föräldern med obotlig cancer och de närstående för att de ska få möjlighet till en god 

livskvalitet, trots en svår livssituation.  

 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Palliativ vård är ett förhållningssätt som genom tidig identifiering och bedömning av 

symtom kan förbättra livskvaliteten hos personen med livshotande sjukdom och deras 

närstående. Den palliativa vården ska bekräfta livet och betrakta döden som en normal 

process, som varken ska skyndas på eller skjutas upp (World Health Organization [WHO], 

2018). Begreppet palliativ betyder att lindra och det är en betydelsefull del av 

omvårdnaden hos en patient som har en livshotande sjukdom (Henoch, 2002). Målet med 

palliativ vård är att förebygga och lindra den smärta och de fysiska, psykosociala, 

existentiella problem som kan uppstå hos en person som har en livshotande sjukdom. 

Sjukvårdspersonal ska möta patientens och de närståendes behov samt erbjuda organiserat 

stöd på ett multiprofessionellt förhållningssätt (RCC, 2016). Personen ska, trots sin 

livshotande sjukdom, få möjlighet att kunna leva ett så normalt och meningsfullt liv som 

möjligt med en bevarad identitet och värdighet. Personen ska få hjälp att stärka och 

upprätthålla betydelsefulla relationer, få möjlighet att slutföra påbörjade saker samt 

förbereda sig för livets slut (Sandsdalen, 2016). En patient som har en livshotande sjukdom 

behöver närvaro, trygghet och omsorg (Henoch, 2002). Sjukvårdspersonal ska finnas till 

hands för både patient och närstående i livets slutskede och närstående ska stödjas så att de 

kan få en möjlighet att hantera patientens sjukdom och förestående död (RCC, 2016).  

Den palliativa vårdens hörnstenar är symtomlindring, stöd till närstående, 

multiprofessionellt samarbete och kommunikation (Socialstyrelsen, 2013). Dessa är 

grundade utifrån världshälsoorganisationens definition av palliativ vård och 

människovärdesprincipen (WHO, 2018). Människovärdesprincipen innebär att alla 

människor har ett lika värde som är oberoende av personliga egenskaper, funktion i 

samhället, social ställning, hälsotillstånd, ålder, inkomst eller begåvning. Symtomlindring 

innebär att hjälpa patienten att lindra uppkomna symtom och se till att patientens integritet 

och autonomi bevaras (Socialstyrelsen, 2013).  
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Stöd till närstående innebär att de ska erbjudas möjlighet att få delta i vården samt få stöd 

både under och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). Det innebär också att 

sjukvårdspersonal ska etablera förtroende hos närstående, möta deras behov samt stödja 

deras välbefinnande (Stajduhar et al., 2011). Multiprofessionellt samarbete innebär att alla 

yrkeskategorier ska samarbeta i vården kring patienten och använda varandras 

kompetenser (Benkel, Molander & Wijk, 2016). Kommunikation innebär att det ska finnas 

en god kommunikation mellan patient, vårdpersonal och närstående, men också mellan 

arbetslaget och andra vårdgivare (Jünger, Pestinger, Elsner, Krumm & Radbruch, 2007).  

Allmän och specialiserad palliativ vård 

Palliativ vård ska bedrivas överallt där det finns patienter som är i behov av palliativ vård 

(Benkel et al., 2016). I Sverige finns det allmän palliativ vård och specialiserad palliativ 

vård, men tillgången till den palliativa vården skiljer sig åt rent geografiskt i landet 

(Ternstedt, 2013). I den allmänna palliativa vården ska vårdpersonal ha grundläggande 

kunskaper inom palliativ vård. Denna vård kan patienten få på sjukhus, lasarett eller på 

kommunala vård- och omsorgsboenden (Socialstyrelsen, 2016). Vårdpersonal får där vårda 

patienter som befinner sig både i kurativ och i palliativ fas. Att kunna ge optimal palliativ 

vård till en patient i livets slutskede och dess närstående kan vara en organisatorisk 

utmaning (Wallerstedt, 2012). En förutsättning för att patienten ska få en god palliativ vård 

är att det finns en samverkan mellan de olika vårdgivarna, kommunen och landstinget. Den 

specialiserade palliativa vården kan utföras av ett multiprofessionellt team som kan bestå 

av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator (Socialstyrelsen, 2013). 

I teamet finns en specialiserad kunskap och kompetens inom palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2016) där patienten får en ökad tillgång till de olika professionerna 

(Sandsdalen et al., 2016). Att få dö i sitt hem är något som många önskar, förutsatt att de 

kan få en god vård (Gomes, Calanzani, Gysels, Hall & Higginson, 2013). Ett specialiserat 

palliativt team kan se över behov och erhålla resurser både till patient och närstående. När 

teamet inkluderar och jobbar tillsammans med patient och närstående, kan patienten med 

obotlig cancer ha en möjlighet till ett fortsatt bra liv i hemmet trots att döden närmar sig 

(Klarare et al., 2018). Patienter med obotlig cancer som blir inskrivna i ett palliativt team 

upplever en ökad livskvalitet (Melin-Johansson, Axelsson, Gaston-Johansson & 

Danielsson, 2010). 

Sjuksköterskans professionella ansvar  

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskan 

inom palliativ vård ska kunna ge patient och närstående stöd, undervisa, identifiera sorg 

samt ge stöd och råd till efterlevande. Dessutom ska sjuksköterskan kunna initiera och 

genomföra svåra samtal med patienter och närstående samt identifiera egna och andras 

reaktioner före, efter och under dödsfall (Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad 

[SFPO] och Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Sjuksköterskan inom palliativ vård 

förväntas, oavsett kontext, utföra en vård som är högkvalitativ och symtomlindrande. 

Patientens värdighet ska bevaras och patienten ska kunna uppleva ett meningsfullt liv trots 

svår sjukdom. Sjuksköterskan ska arbeta familjefokuserat genom att stödja familj och 

närstående samt skapa goda relationer genom att visa respekt, empati, vänlighet, förtroende 

och ha ett gott tålamod (Sandsdalen, 2016).  
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Sjuksköterskan ska stödja patient och närstående så att de kan fortsätta ha ett vardagligt liv 

trots svår sjukdom, vara följsam i mötet med patienten och trots att patienten har en kort tid 

kvar att leva ska det finnas en möjlighet att få förverkliga sina uppsatta mål (Bergdahl, 

2012) och utföra betydelsefulla aktiviteter (Sandsdalen, 2016). Avgörande för en god 

palliativ vård är vårdrelationen (Bergdahl, 2012). Sjuksköterskan har också ett ansvar att 

kontinuerligt analysera den egna professionella yrkeskompetensen. Att kritiskt reflektera 

kring sitt förhållningssätt, utveckla och fördjupa den egna kunskapen i befintlig forskning 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).    

Från den första januari år 2010 tillkom det i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

2017:30) stadgas i kap 5, 7 § att barnets behov av information, råd och stöd särskilt ska 

beaktas om föräldern eller annan vuxen som barnet varaktigt bor hos har en allvarlig 

sjukdom eller hastigt avlider. Enligt Sand och Strang (2016) ska barnet inte utelämnas, de 

behöver få möjlighet och hjälp att kunna bearbeta sina upplevelser. I lagen är det inte 

definierat vad som avses med behov av information, råd och stöd eller hur och när barnens 

behov ska beaktas (RCC, 2016). Lagen innebär ett ökat krav på att sjukvårdspersonal ska 

ha ett större fokus på barn (Björk, Darcy, Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström, 2017). 

Stöd i palliativ vård 

Syftet med stöd till närstående är att främja närståendes förmåga att hantera svårigheter 

under vårdtiden och efter dödsfallet samt att förebygga ohälsa hos närstående 

(Socialstyrelsen, 2013). Att definiera stöd är svårt trots att det är ett grundläggande 

begrepp både i professionell vård och i informell vård (Andershed & Stoltz, 2013). Stöd 

kan vara både praktiskt och emotionellt (Socialstyrelsen, 2013). Både att ge och få stöd kan 

vara svårt och vara en utmaning inom den palliativa vården. Behovet av stöd är 

föränderligt utifrån den individuella individens behov (Andershed & Stoltz, 2013). Enligt 

Sand och Strang (2016) är det stödjande att möta en annan människa då det hjälper 

personen att känna sig mindre ensam med sina tankar, upplevelser och känslor. 

Kommunikation mellan människor är en förutsättning för stöd och för att hjälpa den som är 

i behov av stöd bör det utgå från den behövande personens situation. Vad som upplevs som 

stödjande varierar från person till person där personens kön, livsåskådning, ålder och 

personlighet kan påverka (Sand & Strang, 2016).  

Närstående i palliativ vård 

Enligt Socialstyrelsens termbank är närstående en “person som den enskilde anser sig ha 

en nära relation till” (Socialstyrelsen, 2018d). Det är patienten som bestämmer vilka som 

är närstående och patienten kan välja att involvera olika närstående under varierande 

tidpunkter i sjukdomsförloppet (Benkel et al., 2016). Idag vårdas fler patienter med 

allvarlig sjukdom i hemmet och närstående får ofta ett betungande ansvar i den nya rollen 

som vårdare. Närstående beskriver sjukdomstiden som en pågående förberedelseprocess 

för att få en medvetenhet, anpassning och att blicka framåt (Holm, 2016).Närstående är 

viktiga för att den palliativa vården i hemmet ska fungera (Sand, Olsson & Strang, 2010). 

De får ofta axla ett stort ansvar i hemmet när en familjemedlem blivit sjuk, hantera nya och 

okända omsorgssituationer som att bedöma hälsotillstånd och hantera mediciner (Milberg 

et al., 2012). Många närstående väljer att prioritera behoven hos den som är sjuk före sina 

egna, vilket kan leda till att den närståendes hälsa försämras både fysiskt och psykiskt 

(Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012). Precis som för den sjuke kommer 

närståendes liv att förändras. Den som är närstående till någon som har behov av palliativ 

vård kan få följa den som är sjuk ända fram till döden (Benkel et al., 2016).  
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Kommunikation mellan sjuksköterskor och patientens familj är av yttersta vikt för att 

bygga upp ett förtroendefullt förhållande och för att förbättra familjens hälsa (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2008). 

Cancersjukdom och inverkan på familjen 

Familjens medlemmar påverkar varandra och inom vården kan familjen behöva ses som en 

enhet då ohälsa och sjukdom påverkar hela familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2017). Idag kan en familj se ut på olika sätt och medlemmarna behöver inte ha genetiska 

släktband. Det kan till exempel vara en kärnfamilj, en ombildad familj, en familj med en 

förälder eller flera föräldrar än två, en bonusfamilj eller en regnbågsfamilj (1177.se). När 

en förälder med minderåriga barn drabbas av cancersjukdom belastas hela familjen. Hela 

familjen påverkas och lever med en ständig osäkerhet kring cancersjukdomens utgång och 

sjukdomen kan upplevas som ett avbrott i föräldraansvaret (Elmberger, 2004).  

Föräldraskap och cancersjukdom 

Vid svår obotlig sjukdom utsätts föräldraskapet för stora påfrestningar som kan leda till att 

förmågan att stötta barnet blir nedsatt (RCC, 2016). När en förälder får diagnosen cancer 

utmanas föräldraskapet, att vara förälder och samtidigt ha en obotlig cancersjukdom 

innebär att föräldern får kämpa med dubbla roller (Park et. al., 2017). Under 

behandlingsfasen kan föräldraskapet kännas som en kamp där kombinationen familjeliv 

och behandling kan bli svårt (Semple & McCaine, 2010). 

Att inte längre orka vara den närvarande föräldern på grund av biverkningar kan skapa 

skuldkänslor och sorg (Semple & McCaine, 2010) och Föräldern kan uppleva en förlust av 

kontroll (Park et al., 2017; Semple & McCaine, 2010). Det kan finnas en oro över barnets 

framtid och att barnet psykiskt ska påverkas och inte få växa upp med båda sina föräldrar. 

Föräldern kan känna rädsla, sorg och skuld över att inte få fortsätta vara närvarande i 

barnets liv när de växer upp (Park et al., 2017). En förälder med obotlig cancer som har 

minderåriga barn har ökade nivåer av ångest och depression (Nilsson et al., 2009). 

Föräldern kan påverkas både fysiskt och psykiskt av sin sjukdom, symtom som illamående, 

smärta och traumatiska stressreaktioner kan också förekomma (Hauken, Senneseth, 

Dyregrov & Dyregrov, 2015). 

Den friska föräldern 

Den friska föräldern får ett ökat ansvar för barnet samtidigt som de ska stödja sin sjuke 

partner och vara familjeförsörjare. Den friska föräldern, känner ofta oro, osäkerhet och 

ensamhet i den nya svåra situationen (Hauken, Senneseth, Dyregrov & Dyregrov, 2015). 

Egna behov ställs åt sidan och fokus läggs på partnern och barnets behov (Helseth & 

Ulfsaet, 2005). Många utmaningar kan påverka föräldraskapet och livskvaliteten negativt 

hos båda föräldrarna. Den friska partnern kan uppleva och få stressreaktioner, depression, 

ångest, försämrad livskvalitet (Hauken el al., 2015), sömnsvårigheter, magproblem och 

huvudvärk (Goren, Gilloteau, Lees & DaCosta Dibonaventura, 2014). Det finns en strävan 

att behålla normalitet i vardagen, trots att familjelivet förändrats. Det sociala nätverket 

kring familjen är av betydelse för att familjen ska kunna upprätthålla ett någorlunda 

normalt dagligt liv (Helseth & Ulfsaet, 2005). 
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Barn och ungdomar särskilt sårbara  

Alla människor under 18 år räknas som barn enligt Förenta Nationernas barnkonvention 

för barnens rättigheter. Barnsynen innebär bland annat att tillgodose barnets behov och vad 

som är bäst för barnet. Föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnet 

och är de som känner barnet bäst (UNICEF, 2009). Ett barn är extra utsatt när en förälder 

blir svårt sjuk eftersom de är beroende av sina föräldrar och deras stöd, de har en 

begränsad kapacitet att klara av svåra situationer (Osborn, 2007). Hur barnet påverkas när 

en förälder har cancer beror på barnets ålder, tidigare erfarenheter och hur sjuk föräldern 

är. Barnet påverkas också av hur föräldrarna hanterar sjukdomen och hur familjen fungerar 

i vardagen. De påverkas av förändrade rutiner i vardagen, frekventa sjukhusvistelser och 

när föräldrarnas beteende förändras (Hauken et al., 2015). 

 När något svårt och oroande händer en familjemedlem är det extra viktigt att ingen ställs 

utanför då svår sjukdom väcker starka känslor även hos barnet (Chen et al., 2018). Barn 

som har en förälder med cancer kan få stressreaktioner och anpassningssvårigheter (Chen 

et al., 2018). Ungdomar som har en förälder med diagnostiserad cancer kan få depressiva 

symtom, en ökad nivå av ångest, uppvisa posttraumatiska stressymtom och sämre 

självkänsla (Grabiak, Bender & Puskar, 2007; Kornreich, Mannheim & Axelrod, 2008). 

Att vara barn och ha en förälder med cancersjukdom 

Ett barns mognad följer till stor del barns typiska utveckling. Med det menas att vad som 

utmärker ett barn i en viss ålder vad gäller förändringar, förmågor och funktionssätt är 

relativt lika för barn i samma ålder. Men de individuella variationerna kan ändå vara stora 

då varje barn har sin egen utveckling. Barn som är två till sex år gamla har svårt att 

referera till olika livsupplevelser på grund av att de har en begränsad livserfarenhet, någon 

annan värld än deras egen existerar inte (Socialstyrelsen, 2018c). När barnet har blivit sex 

år börjar de mer förstå vad ordet död har för innebörd. De har kanske varit med om att en 

äldre släkting eller att ett husdjur avlidit. Barnet förstår att den som avlidit inte kommer att 

komma tillbaka (Chesterson, 2011). Barn upp till tio år har inte samma tidsbegrepp som 

vuxna. Det är här och nu som är barnets verklighet och de kan ha svårt att överblicka 

längre tidsperioder (Socialstyrelsen, 2018c). Vid tio till tolv år börjar barnet få en syn på 

döden som en vuxen. Att de aldrig mer får träffa den som avlidit kan bli en smärtsam 

innebörd (Chesterson, 2011).  

Barn kan tro att de är orsaken till att föräldern fått cancer, de kan även tro att cancer är 

smittsamt och att de också kan bli sjuka. Barnet kan ha svårigheter att uttrycka sina känslor 

och få ett förändrat beteende som visar sig som koncentrationssvårigheter i skolan och att 

ha lättare till gråt. Barn som inte fått information kring förälderns cancer uppvisar en högre 

nivå av ångest än de barn som blivit informerade om sin förälders tillstånd (Kornreich, 

Mannheim, & Axelrod, 2008). 

Att vara ungdom och ha en förälder med cancersjukdom 

När barn är i 13 till 18 års ålder påbörjas frigörelsen från föräldrarna och nya funktioner 

och känslor utvecklas (Dyregrov, 2007). Ungdomar strävar efter att bli oberoende, 

självständiga (Raineville, Dumont, Simard & Savard, 2012) och skapa en egen identitet 

(Kornreich, Mannheim & Axelrod, 2008). Ungdomar vill trots allt ändå ha kvar tryggheten 

som hemmet och familjen står för (Raineville et al., 2012).  
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Ungdomsåren är övergången från barndomen till att bli vuxen. Dessa år präglas ofta av ett 

intensivt känsloliv (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Vid denna ålder förstår 

ungdomarna den långsiktiga innebörden av ett kommande dödsfall eftersom tänkandet är 

mer utvecklat (Dyregrov, 2007). De förstår vidden och vilka konsekvenser förälderns 

sjukdom och död kan få för hela familjen (Dopp & Cain, 2012).  

De känner oro för att förlora sin förälder och hur det kommer att påverka den egna 

framtiden. De kan ha stor risk att få symtom som huvudvärk, ont i magen, dåligt med 

energi, sömnproblem, koncentrationsproblem, depressioner och minskad livskvalitet. 

Genom att inte be sina föräldrar om hjälp, att inte ta hem vänner och försöka lösa sina 

problem försöker ungdomar att inte belasta föräldern (Hauken et al., 2015).  

I den här åldern har ungdomar en förmåga att dra paralleller med annat som händer och vill 

själva bestämma vad som är bra för dem och har en stark identitet (Benkel et al., 2016). Ett 

dödsfall kan innebära att ungdomar kommer i konflikt med någon i omgivningen eller med 

föräldern som finns kvar. Ungdomar kan döma sig själv för att föräldern blivit sjuk och dör 

(Dyregrov, 2007). Under ungdomsåren läggs oftast grunden till barnets framtida 

utbildningsmöjligheter. Det har visat sig att ungdomar som har en förälder som är svårt 

sjuk i cancer har sämre resultat i skolan och kan därför ha svårigheter att nå 

gymnasiekompetens (Berg & Hjern, 2016). 

Konsekvenser för barn och ungdomar när en förälder avlider 

Att som barn vara med om att en förälder blir sjuk och dör är en av de mest stressande 

situationer ett barn kan vara med om. Detta ökar risken för psykiska och kroppsliga 

symtom både kortsiktigt och långsiktigt (Haine, Ayers, Sandler & Wolchik, 2008; Luecken 

& Roubinov, 2012). Av alla dödsfall är det föräldrarnas död som får de största 

konsekvenserna för barn och ungdomar. Det är inte bara förlusten av en person som står 

för daglig omsorg och kärlek, det leder också till instabilitet och omställningar i deras 

vardag (Dyregrov, 2007). Det finns flera faktorer som påverkar hur förlusten av en förälder 

påverkar barnet, som till exempel omständigheter kring dödsfallet och tillgången till 

känslomässigt och socialt stöd (Dopp & Cain, 2012). Ungdomar som varit med om att ha 

förlorat en eller båda sina föräldrar har en markant ökad risk för suicidförsök (Skytte 

Jakobsen & Christiansen, 2010). Efter en förälders död kan en del ungdomar tvingas in i en 

vuxenroll och behöva ta ansvar som är för stora att hantera (Dyregrov, 2007).  

Teoretisk utgångspunkt 

Patient och närstående har fått ett ökat ansvar för vården och ansvaret kan bli tungt att 

bära. En svårt sjuk eller döende patient har en unik kunskap om sig själv, sin sjukdom och 

vård. När patienten inte längre orkar sköta sig själv ökar behovet av att få hjälp från andra 

(Andershed, 2013). Andershed har utvecklat en teoretisk referensram. Modellen beskrivs 

som delaktighet i ljuset och delaktighet i mörkret, vilket är två centrala begrepp av 

närståendes delaktighet (Andershed & Ternestedt, 2001). Med delaktighet i ljuset menas 

att närstående känner sig välinformerade där de fått kontinuerlig information och känner 

sig delaktiga i vården på ett meningsfullt sätt. Att delta i ljuset i vården av den anhörige 

kan bidra till ökad livskvalitet både för närstående, men även för patienten (Andershed, 

2013). Delaktighet i mörkret kan beskrivas som ett utanförskap vilket skapar en känsla av 

mindre meningsfullhet. De närstående känner sig inte delaktiga vilket kan leda till ett 

svårare sorgearbete. När närstående känner ett otillräckligt engagemang, om de inte blir 

informerade, bekräftade eller sedda av personalen (Andershed & Ternestedt, 2001).  
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Att veta, att vara, att göra är tre kategorier som beskrivs i delaktighet i ljuset. Att veta 

innebär en strävan efter att få kunskap om och öka förståelsen för situationen, vilket gäller 

både den sjuke och de närstående. Kunskapen behövs för att förstå och begripa det som 

sker och för att hantera situationen (Andershed & Ternestedt, 2001).  

Mycket tid och energi läggs på att söka kunskap om situationen, vårdandet och sjukdomen. 

Att vara är ett behov av närvaro och behovet av att stödja och att kunna följas åt sista tiden 

i livet. De existentiella behoven av att orka hela vägen fram till livets slut (Andershed & 

Ternestedt, 2001). Att göra handlar om vad patienten kan göra, men också om vad de 

närstående kan hjälpa patienten att göra. Det kan vara att hjälpa till med mat, mediciner 

och hygien. Om de anhöriga och den som är sjuk bemöts med respekt, uppriktighet, 

öppenhet, bekräftande och samverkan från personal så ökar familjens möjligheter till 

meningsfull delaktighet, vilket gör att även personalens delaktighet i familjens situation 

ökar (Andershed, 2013).                                                                                                                                                                       

Problemformulering 

När en förälder eller nära vuxen drabbas av cancer förändras tillvaron för hela familjen. Att 

vara barn och ungdom och ha en förälder med obotlig cancer innebär att grundtryggheten 

hotas. Det kan uppstå många svåra frågor och funderingar hos barn och ungdomar, de har 

behov av att få känna delaktighet för att få en förståelse för vad som sker kring föräldern 

som har obotlig cancer. Enligt barnkonventionen och hälso- och sjukvårdslagen har barn 

och ungdomar bland annat rätt att få stöd om en förälder eller annan vuxen får en allvarlig 

sjukdom eller avlider. Hälso- och sjukvårdspersonal ska särskilt beakta barn och ungdomar 

utifrån deras specifika behov. Den palliativa vårdens mål är att bland annat stödja föräldern 

med obotlig cancer och närstående för att de ska uppnå största möjliga livskvalitet. När en 

förälder med obotlig cancer har behov av palliativ vård kommer sjukvårdspersonal oftast i 

kontakt med deras barn och ungdomar. Som sjuksköterska i den allmänna och 

specialiserade palliativa vården kan det vara svårt att veta vilket stöd barnet behöver.  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva barn och ungdomars behov av stöd när en förälder har 

obotlig cancer.  

METOD 

Design 

Vald metod för att besvara studiens syfte var en litteraturöversikt. En litteraturöversikt 

innebär att redan befintlig forskning används för att beskriva kunskapsläget inom ett visst 

valt område. Metoden möjliggör att studera både kvalitativ och kvantitativ forskning för att 

få ett bredare perspektiv. En litteraturöversikt ska baseras på orginalartiklar (Polit & Beck, 

2017). Den senaste forskningen kring ämnesområdet granskas för att kunna beskriva 

kunskapsläget och för att få en ökad inblick kring valt ämne (Forsberg & Wengström, 

2016).  
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Urval 

För att kunna avgränsa sökningarna och få fram relevanta artiklar för syftet och valt ämne 

är det av största vikt att använda sig av specifika inklusions- och exklusionskriterier. 

Sökord som hjälper till att besvara studiens syfte användes och är grunden för 

litteratursökningen (Forsberg & Wengström, 2016).  

Inklusionskriterier 

Artiklar som svarade på studiens syfte inkluderades oavsett design och ansats. En 

litteraturöversikt som innehåller både kvalitativa och kvantitativa artiklar gör att 

helhetsbilden av tidigare forskning av valt ämne synliggörs (Polit & Beck, 2017). Artiklar 

som inkluderades berör barn och ungdomar som har eller haft en förälder med obotlig 

cancer. Inklusionskriterier var också att artiklarna skulle vara publicerade under 

tidsperioden 2008-2018, skrivna på engelska och peer reviewed. Artiklar som är peer 

reviewed är kvalitetsgranskade av oberoende experter och anses därför ha ett högre 

vetenskapligt värde (Polit & Beck, 2017). Ett ytterligare kriterium var att artiklarna skulle 

vara godkända av en etisk kommitté eller så ska noga etiska överväganden ha gjorts för att 

bli inkluderade (Forsberg & Wennström, 2016). För att artiklarna skulle ingå i resultatet 

skulle de ha hög eller medelhög kvalitet i enlighet med Sophiahemmets Högskolas 

modifierade bedömningsunderlag av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga A).      

Datainsamling 

Datainsamlingen påbörjades i november 2018 och fortsatta sökningar gjordes under 

arbetets gång. I enlighet med Forsberg och Wengströms (2016) rekommendationer togs 

kontakt med bibliotekarier på Högskolan Dalarna och Sophiahemmets högskola, för att få 

stöd och råd i sökteknik. För att hitta lämpliga vetenskapliga artiklar har sökningarna gjorts 

med hjälp av sökord som kombineras på olika sätt i olika databaser. De databaser som 

användes var CHINAL och PubMed. CINAHL är en databas som är specialiserad på 

omvårdnadsforskning. PubMed täcker in omvårdnad och består huvudsakligen av 

vetenskapliga tidskriftsartiklar (Forsberg & Wengström, 2016). MeSH-termer (Medical 

Subject Headings) är standardiserade sökord (Jakobsson, 2011) och de har använts för att 

underlätta och specificera litteratursökningen i PubMed (Kristensson, 2017). Sökningar i 

databaserna skiljer sig åt beroende på formulering av sökord samt kombinationer (Polit & 

Beck, 2017). Sökorden har kombinerats med de booleska operatorerna AND och/eller OR 

för att bredda och begränsa sökningarna (Forsberg & Wengström, 2016). För att få med 

sökordens olika böjningsformer användes också trunkering (Östlundh, 2017). Utifrån 

studiens syfte valdes följande sökord adolescent, attitude to death, bereavement, child, 

children of impaired parents, information, neoplasms, palliative care, parent, parental 

cancer, parental death, psychological, social support, support och teenagers. Litteraturen 

har kritiskt granskats och det har skett i flera olika steg (Kristensson, 2017).  

Genom sökningarna i de olika databaserna påbörjades processen med urval av artiklar. 

Samtliga av de 546 sökträffarnas titlar lästes. De titlar som verkade intressanta utifrån 

studiens syfte sparades och artikelns abstrakt lästes. Totalt lästes 128 abstrakt och de 

abstrakt som ansågs irrelevanta sorterades bort vilket var 88 stycken. Övriga abstrakt 

sparades för att läsas i fulltext. De artiklar som inte gick att få fram i fulltext via databasen 

beställdes via biblioteket på Sophiahemmets högskola eller söktes fram via Region 

Dalarna. Totalt lästes 40 artiklar och de artiklar som inte svarade för studiens syfte eller där 

inklusionskriterierna inte uppfylldes exkluderades. 
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Författarna till litteraturöversikten läste först de utvalda artiklarna enskilt och därefter 

bestämdes gemensamt vilka artiklar som passade studiens syfte. Databassökningarna 

presenteras i Tabell 2 (Bilaga B). Fler sökningar har genomförts, men då dessa sökningar 

inte resulterat i några nya artiklar presenteras de inte.  

Nästa steg var granskning av studiernas kvalitet, vilket först gjordes enskilt och sedan 

gemensamt av båda författarna. Enligt Kristensson (2017) ska artiklarna först granskas 

enskilt, sedan ska resultatet jämföras och diskuteras innan artikeln inkluderades. För att 

kunna genomföra dessa systematiska granskningar behövdes en bestämd granskningsmall 

(Kristensson, 2017). För dessa granskningar användes Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering, den har modifierats utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) Tabell 1 (Bilaga 

A). Sexton artiklar bedömdes svara mot studiens syfte och inklusionskriterier. De 

bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet och inkluderades därför i resultatet. Enligt 

Kristensson (2017) ska de artiklar som är mest lämpade och har högst kvalitet ingå i 

litteraturöversiktens resultat. Dessa 16 artiklar fördes in i en artikelmatris för 

litteraturstudie (Bilaga C). I artikelmatrisen presenteras de olika studiernas syfte, metod, 

kvalitet och resultat. Artikelmatrisen bidrog till struktur under dataanalysarbetet och 

skapade en god överskådlighet (Friberg, 2017a).  

För att få en tydlighet över urvalsprocessen presenteras ett flödesschema, se Figur 1. 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen.  
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Dataanalys 

När alla relevanta studier inhämtats och kritiskt granskats, så ska studierna analyseras och 

informationen syntetiseras (Polit & Beck, 2017). I denna litteraturöversikt ingår 14 

kvalitativa och två kvantitativa studier och utifrån dessa studier har data analyserats. Ett 

neutralt förhållningssätt har eftersträvats under hela analysprocessen, detta för att inte 

resultatet skulle präglas av författarnas förförståelse (Kristensson, 2017). 

För att kunna sammanställa resultatet i litteraturöversikten användes integrerad analys. Den 

integrerade analysen genomfördes i tre steg. Analysen påbörjades med att författarna 

enskilt läste artiklarna som skulle vara med i resultatet. Sedan studerades artiklarna även 

gemensamt, granskningen kunde därmed uppnå en objektivitet. Artiklarna lästes upprepade 

gånger för att identifiera likheter och olikheter. Det insamlade materialet kontrollerades så 

att det svarade på syftet (Kristensson, 2017). Författarna hade upprepade diskussioner 

kring artiklarnas innehåll. I steg två identifierades olika kategorier och i tredje steget 

sammanställdes resultatet under dessa kategorier. Kategorierna skapade slutligen 

underkategorier där litteraturöversiktens resultat presenterades (Kristensson, 2017).  

Forskningsetiska överväganden   

Inget etiskt tillstånd krävdes för att göra denna forskningsöversikt. Artiklarna som ingick i 

resultatet hade fått tillstånd från en etisk kommitté eller så hade noggranna etiska 

överväganden gjorts. När forskning etikprövas så får den bara godkännas om den utförts 

med respekt för människovärdet och de mänskliga rättigheterna (Codex 2018). Vid en 

litteraturstudie måste även etiska överväganden ha gjorts gällande urval och vid 

presentation av resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). Alla resultat som framkommit i 

analysprocessen har redovisats i resultatet även om resultatet inte stödjer författarnas 

åsikter och tankar. Ingenting som framkommit har uteslutits eller förvrängts och ett 

objektivt förhållningssätt har eftersträvats av författarna. Ingen medveten plagiering har 

förekommit i arbetet. Enligt Vetenskapsrådet (2017) betonas att plagiat eller fusk inte får 

förekomma och att källor anges på ett korrekt sätt. 
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RESULTAT 

Resultatet omfattade 16 artiklar som var publicerade mellan 2008 och 2018. Fjorton av 

artiklarna var kvalitativa och två kvantitativa. Studierna var gjorda i Sverige (n=8), 

England (n=3), Australien (n=1), Danmark (n=1), Italien (n=1) och USA (n=2). Artiklarna 

som inkluderades i resultatet berör barn och ungdomar som har eller haft en förälder med 

obotlig cancer. 

Analysen av materialet resulterade i fyra kategorier och 13 underkategorier, dessa 

presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3. Kategori och underkategori 

Kategori Underkategori 

Barn och ungdomars behov av information Brist på information 

Betydelsen av information 

Förmedlare av information 

Barn och ungdomars behov av att få prata Prata om cancer 

Prata med andra 

Ensamhet 

Barn och ungdomars behov av omsorg Familj och vänner 

Skola och sjukvårdspersonal 

Livet som pågår Familjens påverkan 

Förändring 

Normalitet 

Symtomens påverkan 

Oro, hot, sorg 

 

  



 

 12

 

 

  

Barn och ungdomars behov av att få information 

Information om förälderns cancersjukdom var något som många barn och ungdomar 

upplevde som en brist, de önskade få ärlig, tydlig och noggrann information. Föräldern var 

oftast den som gav information, men en del ungdomar hade föredragit att få information 

om förälderns cancersjukdom av sjukvårdspersonal. Internet var en betydelsefull källa för 

information.  

Brist på information  

Många barn och ungdomar upplevde brist på information om förälderns cancer (Buchwald, 

Delmar, Schantz-Larsen, 2011; Bylund-Grenklo et al., 2015; Karlsson, Andersson & 

Hedman Ahlström, 2013; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; Patterson & Rangganadhan, 

2010; Sveen, Kreicbergs, Melcher & Alvariza, 2016; Tillquist, Bäckrud & Rosengren, 

2016; Varathakeyan, McDonald, Patterson, Nicholson Perry & Allison, 2017). När 

ungdomar inte fått information om vad som skedde med föräldern, kunde det upplevas som 

att de hölls i ett mörker (Patterson & Rangganadhan, 2010), de kände sig inte inkluderade 

av varken föräldrar eller sjukvårdspersonal (Sveen et al., 2016). När föräldrar skyddade 

ungdomarna genom att inte informera hade ungdomar svårare att förstå, många av deras 

frågor och funderingar blev aldrig besvarade (Karlsson et al., 2013). Trettio procent av 

ungdomarna i en studie av Bylund-Grenklo et al. (2015) fick aldrig någon information om 

att föräldrarnas död var nära. 

Betydelsen av information 

Barn och ungdomar hade behov av att få ärlig information om förälderns cancer, 

undersökningar, behandlingar och prognos (Alvariza et al., 2017; Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009b; Patterson & Rangganadhan, 2010). Informationsbehovet varierade under 

förälderns sjukdomstid, mest information behövdes i början av sjukdomen (Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2009b). Informationen som gavs skulle vara tydlig och noggrann 

(Alvariza et al., 2017). Att få uppriktig information kunde vara smärtsamt och svårt att ta 

emot (Alvariza et al., 2017; Dehlin & Mårtensson, 2009) och för att kontrollera att 

ungdomar förstått informationen var det bra med uppföljande samtal av sjukvårdspersonal 

(Alvariza et al., 2017). Information gav möjlighet till förståelse (Alvariza et al., 2017; 

Dehlin & Mårtensson, 2009), förberedelse (Alvariza et al., 2017; Melcher et al., 2015; 

Philips & Lewis, 2015) och deras tillvaro kunde bli mer hanterbar och begriplig (Alvariza 

et al., 2017). Barn ville få veta och känna sig inkluderade i familjens situation (Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2009b). I en studie av Bylund-Grenklo (2015) önskade ungdomar att de 

fått information om att förälderns förestående död närmade sig. I en studie av Punziano, 

Piredda, Mastroianni, Fiorelli och Grazia De Marinis (2017) beskrev en ungdom, att om 

hon hade fått veta sanningen hade hon haft en annan möjlighet att få vara nära sin mamma 

och berättat hur mycket hon älskade henne. Enligt en studie av Bylund-Grenklo et al. 

(2015) var det 98 procent av ungdomarna som tyckte att de skulle ha fått information om 

att förälderns död var så nära att det handlade om timmar eller dagar. Risken för misstro 

mot vården var högre hos ungdomar som inte fått medicinsk information om förälderns 

sjukdom innan dödsfallet (Bylund- Grenklo et al., 2013). 

Förmedlare av information 

Föräldern var oftast den primära källan för givandet av information (Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009b; Bylund-Grenklo et al., 2013) och för det mesta var det av föräldern de 

ville få information av (Melcher et al., 2015). Några ungdomar hade föredragit att få 

information om förälderns cancer av sjukvårdspersonal (Alvariza et al., 2017; Karlsson et 

al., 2013; Sveen et al., 2016).  
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Ungdomar önskade få information av sjukvårdspersonal vad som orsakat förälderns 

sjukdom, vilka behandlingsalternativ det fanns och varför behandlingar genomförs 

(Alvariza et al., 2017). I en studie av Bylund-Grenklo et al. (2015) framkom att 37 procent 

av deltagarna fått information om förälderns kommande död av en förälder, sju procent 

hade fått av förälder och vårdpersonal tillsammans, åtta procent hade fått av vårdpersonal. 

Barn hittade också andra källor för information, det kunde vara annan sjukvårdspersonal, 

internet, media, böcker och informationsfoldrar. Internet var en betydelsefull källa till 

information, barnen fick tillgång till andra som hade liknande erfarenheter (Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2009b). En del ungdomar tyckte inte att föräldrar ensamt skulle ha 

ansvaret att berätta om cancern, de ansåg att föräldrar kunde sakna styrka att prata om 

cancern och dess konsekvenser (Alvariza et al., 2017).  

Barn och ungdomars behov av att få prata 

En del ungdomar hade svårt att prata om förälderns cancer och i efterhand kunde de önska 

att de pratat mer med föräldern. Att ha jämnåriga vänner att prata med om cancern var 

viktigt för barn och ungdomar, de hade även betydelse efter dödsfallet. Att få prata med 

andra ungdomar med liknande erfarenheter av att ha förlorat en förälder i cancer var 

betydelsefullt. Ensamhet var något som barn och ungdomar kunde uppleva.  

 

Prata om cancern 

En del ungdomar hade svårt att prata om förälderns cancer (Dehlin & Mårtensson, 2009; 

Karlsson et al., 2013; Melcher et al., 2015; Philips & Lewis, 2015; Punziano et al., 2017; 

Sveen et al., 2016), trots att det var något de ofta tänkte på (Karlsson et al., 2013). 

Ungdomar kunde ibland tycka att det kändes bra att prata (Dehlin & Mårtensson, 2009; 

Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; Sveen et al., 2016) men oftast ville de inte (Dehlin & 

Mårtensson, 2009; Punziano et al., 2017). En del ungdomar var trötta på att prata om 

sjukdomen, det berodde på hur länge föräldern varit sjuk. En ungdom saknade mod att 

inleda samtal om cancern med sin förälder (Philips & Lewis, 2015). Många barn ville prata 

med sin förälder om cancern, men visste inte hur och det fanns en rädsla att göra föräldern 

upprörd (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). Några ungdomar önskade i efterhand att de 

pratat mer med föräldern (Dehlin & Mårtensson, 2009; Philips & Lewis, 2015; Sveen et 

al., 2016; Tillquist et al., 2016). Föräldrar kunde ha svårigheter att prata med sina barn och 

ungdomar om cancern (Karlsson et al., 2013; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a) och 

förestående död. Ungdomar önskade att föräldern varit mer öppen och visat sina känslor 

(Karlsson et al., 2013). När det inte pratades öppet om döden lämnades barnet ensamt med 

sina tankar (Buchwald et al., 2012). Sjukvårdspersonal ska vägleda föräldrar i hur de kan 

prata med sina barn (Punziano et al., 2017). 

Det var oftast den friska föräldern som initierade samtal kring förälderns cancer och 

förestående död (Dehlin & Mårtensson, 2009; Sveen et al., 2016). I en studie av Bylund-

Grenklo et al. (2013) var det 43 procent som veckan innan förlusten uppgav att det pratat 

med minst en av sina föräldrar om den förväntade döden.  

En del barn beskrev att de pratade mer med sin mamma oavsett om hon var sjuk eller frisk 

(Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). En del ungdomar talade inte med någon i familjen 

(Sveen et al., 2016). Många barn hade ett behov av att få prata med någon utanför familjen 

till exempel sjukvårdspersonal (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). I en studie av 

Karlsson et al. (2013) beskriver deltagare att sjukdomen hade skapat en distans mellan dem 

och föräldern. 
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Prata med andra 

Det fanns ett behov hos ungdomar att prata med andra som hade liknande erfarenheter och 

som förstod hur det kändes att ha förlorat en förälder i cancer (Alvariza et al., 2017; 

Karlsson et al., 2013; Patterson & Rangganadhan, 2010; Punziano et al., 2017). Ungdomar 

ska uppmuntras att samtala med vänner som de hade förtroende för (Alvariza et al., 2017). 

Betydelsefullt för barn och ungdomar var att ha jämnåriga vänner att prata med om cancern 

(Karlsson et al., 2013; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b; Philips & Lewis, 2015; 

Tillquist et al., 2016). Vänner hade även stor betydelse även efter dödsfallet (Dehlin & 

Mårtensson, 2009; Karlsson et al., 2013; Sveen et al., 2016; Tillquist et al., 2016). Några 

ungdomar hade svårigheter att prata med vännerna, detta upplevdes som en besvikelse 

(Karlsson et al., 2013). 

Sjukvårdspersonal skulle i samtalet med ungdomar ha en öppen ärlig kommunikation utan 

att inge falska förhoppningar (Alvariza et al., 2017; Punziano et al., 2017). I en studie gjord 

av Alvariza et al. (2017) ville ungdomar att sjukvårdspersonal skulle ta första steget genom 

att vara intresserade och ställa frågor. Att få prata om annat än sjukdom uppskattades av 

ungdomarna, detta gjorde att ungdomar fick distans till förälderns cancer samtidigt som de 

kände sig bekräftade. I en annan studie beskrev sjukvårdspersonal att det kunde vara svårt 

att närma sig ungdomar med tanke på deras ålder och utveckling (Punziano et al., 2017). 

Ungdomar ville att sjukvårdspersonal skulle tänka på att ungdomar kunde reagera med 

både ilska och sorg (Alvariza et al., 2017).  

Ensamhet 

Barn och ungdomar kunde uppleva en känsla av ensamhet (Buchwald et al., 2012; Dehlin 

& Mårtensson, 2009; Karlsson et al., 2013; Melcher et al., 2015; Phillips & Lewis, 2015; 

Punziano et al., 2017; Sveen et al., 2016). Ensamhet kunde upplevas när föräldrar inte 

informerat om sin cancer och behandlingar (Karlsson et al., 2013). Några ungdomar var 

mycket ensamma på grund av att föräldern som var sjuk kunde vara upptagen med 

inplanerade besök på sjukhus, behandlingar, ha symtom eller andra bekymmer av 

sjukdomen. Den friska föräldern var engagerad med att stötta partnern, de tog hand om 

familjen och skötte sitt arbete (Melcher et al., 2015). Trots att det fanns ett nära stöd från 

både familj och vänner upplevdes en känsla av ensamhet och att ingen förstod dem (Dehlin 

& Mårtensson, 2009; Melcher et al., 2015). En trettonåring berättade att hon upplevde att 

hon var ensam i situationen och det kändes som hela världens tyngd vilade på hennes axlar 

(Philips & Lewis, 2015). För att få lugn och ro kunde ungdomar välja ensamhet efter 

skoldagen (Dehlin & Mårtensson, 2009; Patterson & Rangganadhan, 2010) och för att få 

sörja förälderns död (Patterson & Rangganadhan, 2010). En del ungdomar ville inte belasta 

den friska föräldern med sorg. Känslor av ensamhet och hopplöshet upplevdes när stödet 

från den friska föräldern uteblev (Sveen et. al., 2016). Under sjukdomstiden kunde det vara 

så att ungdomar inte visade tecken på att de led, men en lång tid efter dödsfallet kunde de 

uppleva ensamhet och förlust av föräldern (Punziano et al., 2017). 

Barn och ungdomars behov av omsorg 

Stöd och förståelse från andra var något som ungdomar hade behov av att få. En del barn 

och ungdomar upplevde att de fått minimalt stöd utanför familjen. Ungdomar ville ha mer 

förståelse och stöttning från sina lärare och skolsystemet. Att få hjälp att hantera sorg, ilska 

och depression var något ungdomar behövde hjälp med, de bad inte själva om stöd från 

sjukvårdspersonal men tror i efterhand att det hade varit bra. Sjukvårdspersonal kunde 

känna sig dåligt förberedda inför svåra situationer de ställdes inför.  
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Familj och vänner  

Ungdomar hade ett behov av att få stöd och förståelse från andra i sin omgivning (Melcher 

et al., 2015; Patterson & Rangganadhan, 2010; Punziano et al., 2017). Ungdomar tog ofta 

på sig ansvaret att stödja både föräldrar och syskon, trots att de själva hade behov av att få 

stöd (Melcher et al., 2015). Många önskade att de fått mer emotionellt stöd och 

uppmärksamhet från familjen (Patterson & Rangganadhan, 2010; Philips & Lewis, 2015). 

När ungdomar fått stöd från någon av föräldrarna minskade behovet av stöd från andra 

(Melcher et al., 2015). Hos ungdomar sågs den friska föräldern som ett bra stöd både för 

dem och övriga familjen (Dehlin & Mårtensson, 2009).  

När familjen fick stöd kände de sig starkare, tryggare och därigenom fick även ungdomar 

bättre stöd (Punziano et al., 2017). Det var betydelsefullt för barn att känna att föräldern 

fick stöd. Barns oro ökade när de kände att föräldern fick dåligt stöd (Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009a). 

 

Vänner kunde ha svårt att förstå och sätta sig in i hur det var att ha en förälder med cancer 

(Dehlin & Mårtensson, 2009; Karlsson et al., 2013; Patterson & Rangganadhan, 2010; 

Philips & Lewis, 2015; Tillquist et al., 2016; Varathakeyan et al., 2018). Många ungdomar 

tyckte att de fått bra stöd av sina vänner (Karlsson, et al., 2013; Melcher et al., 2015; 

Philips & Lewis, 2015; Tillquist et al., 2016). Andra personer som ungdomar kunde få stöd 

från var släktingar, grannar (Melcher et al., 2015) och kurator (Sveen et al., 2016). Husdjur 

kunde också bidra med tröst hos några av ungdomarna (Melcher et al., 2015). 

Skola och sjukvårdspersonal 

Barn och ungdomar upplevde att de fått minimalt stöd utanför familjen (Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009a; Philips & Lewis, 2015). Ungdomar ville ha mer förståelse och stöttning 

från sina lärare och skolsystemet, både emotionellt och akademiskt stöd (Patterson & 

Rangganadhan, 2010). I en studie av Melcher et al. (2015) upplevde ungdomar att 

skolmiljön och lärare kunde vara en källa för stöd och trygghet.   

Ungdomar behövde hjälp med att hantera känslor som sorg, ilska och depression (Karlsson 

et al., 2013; Patterson & Rangganadhan, 2010). Ungdomar bad inte själva om stöd från 

sjukvårdspersonal men tror i efterhand att det hade varit bra (Dehlin & Mårtensson, 2009). 

Några ungdomar beskrev betydelsen av att få stöd från sjukvårdspersonal (Karlsson et al., 

2013; Melcher et al., 2015; Tillquist et al., 2016).  

Psykosocialt stöd kunde till exempel vara individuellt stöd, stödgrupper, stöd från 

skolhälsovården, terapeuter och psykologstöd. Några ungdomar tyckte att psykosocialt 

stöd skulle varit obligatoriskt för att de skulle minska risken för att må dåligt i framtiden 

(Alvariza et al., 2017). Några ungdomar berättade att de tackat nej till professionellt stöd i 

samband med förälderns dödsfall. Det upplevdes svårt för ungdomar att i efterhand skapa 

en ny relation och att stödet skulle ha etablerats redan under sjukdomstiden (Karlsson et 

al., 2013). 

Ungdomar uttryckte ett stort förtroende för vårdpersonalens kunnande i samband med 

förälderns vård (Melcher et al., 2015; Sveen et al., 2016). I en studie av Melcher et al. 

(2015) hade ingen av ungdomarna fått eller erbjudits stöd av vårdpersonalen (Melcher et 

al., 2015). I en annan studie ville inte ungdomar ha stöd från sjukvårdspersonal under 

förälderns sjukdomstid eller i nära anslutning till dödsfallet, de kände att ingen skulle 

kunna hjälpa dem. 
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 I efterhand kunde de se att det hade varit betydelsefullt att få professionellt stöd (Dehlin & 

Mårtensson, 2009). Deltagare i en studie av Tillquist et al. (2016) beskrev hur stöd från 

vårdpersonal både före och efter dödsfallet varit värdefullt för dem. I en studie av Punziano 

et al. (2017) uttryckte sjukvårdspersonal att varje familj behövde personligt och 

individuellt stöd, eftersom alla situationer och personer var unika. Utöver specifika behov i 

palliativ vård kunde vårdpersonal behöva skaffa sig kunskap om ungdomars behov i olika 

åldrar och utveckla en kommunikationsförmåga som underlättade relationen med både 

familjen och vårdteamet. 

Sjukvårdspersonal kunde ibland känna sig dåligt förberedda på det svåra de ställdes inför 

(Arber & Odelius, 2018; Punziano, et al., 2017). Det fanns en önskan om att få mer tid för 

reflektion kring hur arbetsgruppen på bästa sätt kunde stötta barn och föräldrar (Arber & 

Odelius, 2018; Punziano et al., 2017). För att skapa goda relationer och förtroende behövde 

sjukvårdspersonal mer tid till patient och familj (Punziano et al., 2017). 

Livet som pågår 

När föräldern blev sjuk påverkades hela familjen, roller förändrades och ingenting blev 

som tidigare. Symtomen som föräldern fick av cancersjukdomen påverkade hela familjen. 

Barn och ungdomar ville behålla en normalitet i vardagen, men de ville hjälpa till och tog 

mer ansvar i hemmet. Att ta tillvara på värdefull tid tillsammans med föräldern, hinna prata 

och ta farväl var något barn och ungdomar önskade. Ungdomar som inte tagit tillvara på 

den sista tiden kunde sörja detta efteråt.  

Familjens påverkan 

Hela familjen påverkades av cancern (Melcher et al., 2015; Philips & Lewis, 2015; 

Tillquist et al., 2016) och inom familjen förändrades rollerna (Kennedy & Lloyd-Williams, 

2009a; Melcher et al., 2015; Philips & Lewis, 2015; Punziano et al., 2017). Några 

ungdomar beskrev hur de försökte anpassa sig till den förändrade livssituationen. 

Ungdomar kände ansvar för föräldern som var sjuk, den friska föräldern, syskon och 

familjelivet. Vänner och sociala aktiviteter försummades och ungdomar prioriterade att 

vara hemma hos föräldern som var sjuk (Melcher et al., 2014; Sheehan & Draucker, 2010). 

Barn och ungdomar ville stödja och hjälpa den cancersjuka föräldern, som att hjälpa till 

med hushållsarbete, ta hand om yngre syskon (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; 

Patterson & Rangganadhan, 2010; Sheehan & Draucker, 2010) hålla en positiv attityd och 

att vara stark. När barnet kände att föräldern inte fick tillräckligt med stöd ökade barnets 

vilja att finnas där och hjälpa till (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a). 

Förändring 

En ungdom beskrev att livet aldrig blev sig likt efter att hon informerats om cancern 

(Dehlin & Mårtensson, 2009). Några barn upplevde få förändringar efter förälderns 

diagnos (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a), en del ungdomar upplevde att det var ett 

konstant kaos i familjen (Melcher et al., 2015; Tillquist et al., 2016). Trots omständigheter 

och förändringar i familjelivet kunde ungdomar erfara att (Melcher et al., 2014) relationen 

med föräldrarna djupnat (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; Melcher et al., 2014; 

Sheehan & Draucker, 2011). Trots allt de gått igenom kunde ungdomar uppleva att deras 

karaktär förändrades positivt (Philips & Lewis, 2015), de mognade (Dehlin & Mårtensson, 

2009; Philips & Lewis, 2015; Karlsson et al., 2013; Melcher et al., 2015; Punziano et al., 

2017), fick förändrad självbild, större perspektiv på livet och en medvetenhet om att livet 

hade ett slut (Philips & Lewis, 2015).  
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Barn och ungdomar tog mer ansvar i hemmet (Dehlin & Mårtensson, 2009; Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2009a; Melcher et al., 2015; Patterson & Rangganadhan, 2010; Punziano 

et al., 2017; Sheehan & Draucker, 2010). Föräldrar beskrev att barnet fick bättre relationer 

och blev mer oberoende (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a). Ungdomar upplevde att de 

fått mer respekt och empati gentemot andra (Dehlin & Mårtensson, 2009). Barn upplevde 

att de lärt sig att ta hand om andra och blivit mer förberedda inför vuxenlivet. De hade lärt 

sig att uppskatta familjen och kände en tacksamhet över vad de hade (Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009a). 

Värdefull tid 

Barn och ungdomar ville vara så mycket som möjligt med sin förälder den sista tid de hade 

kvar tillsammans (Alvariza et al, 2017; Dehlin & Mårtensson, 2009; Karlsson et al., 2013; 

Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; Patterson & Rangganadhan, 2010; Punziano et al., 

2017; Sheehan & Draucker, 2011; Tillquist, Bäckrud & Rosengren, 2016).  

Barn och ungdomar kunde uppleva en känsla av trygghet och lättnad när de fick vara nära 

föräldern (Dehlin & Mårtensson, 2009; Karlsson et al., 2013). Att sjukvårdspersonal kunde 

uppmuntra ungdomar att våga skratta och ha roligt tillsammans med föräldern (Alvariza et 

al., 2017; Sheenan & Draucker, 2011). Ungdomar som tillbringat mer tid med föräldern 

kunde efter dödsfallet känna en tillfredsställelse att de umgåtts mer än tidigare. Trots att de 

gått igenom en svår tid hade de även fått ljusa minnen (Dehlin & Mårtensson, 2009). 

Ungdomar som inte tillbringat mycket tid med föräldern sörjde detta efter dödsfallet 

(Dehlin & Mårtensson, 2009; Tillquist et al., 2016) och kunde i efterhand känna skuld och 

skam (Tillquist et al., 2016). 

I en studie av Karlsson et al. (2013) beskrev ungdomar att de hade skuldkänslor över att de 

inte hade förstått att föräldern försämrats och att de skulle dö. I en studie av Bylund-

Grenklo et al. (2015) framkom det att ett par dagar före förlusten av föräldern var det 67 

procent av ungdomarna som förstått att föräldern skulle dö. I en studie av Alvariza et al. 

(2017) ville ungdomar att sjukvårdspersonal tidigt skulle försäkra sig om att ungdomar 

förstått att föräldern var döende. Ungdomar fick då en möjlighet att hinna prata med 

föräldern som var sjuk och förbereda sig på att ta farväl (Alvariza et al., 2017; Patterson & 

Rangganadhan, 2010; Tillquist, et al., 2016).  

Betydelsen av att få vara närvarande vid förälderns dödsbädd och att få vaka kändes bra. 

Situationen blev då mer verklig för ungdomarna (Dehlin & Mårtensson, 2009) när de fick 

hjälpa till (Dehlin & Mårtensson, 2009; Punziano et al., 2017; Tillquist et al., 2016). En del 

valde bort att tillbringa tid med föräldern den sista tiden, de ville bevara minnet av sin 

friska förälder (Sveen et. al., 2016). 

Normalitet 

Både barn och ungdomar önskade behålla en normalitet i vardagen (Dehlin & Mårtensson, 

2009; Karlsson et al., 2013; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a). Dagliga rutiner och 

struktur gav ungdomar en känsla av säkerhet (Dehlin & Mårtensson, 2009). I en studie av 

Arber & Odelius (2018) kunde föräldrar vara beskyddande för att få behålla en slags 

normalitet i familjen. När föräldern försämrades i cancersjukdomen sökte sig ungdomar 

gärna till andra personer och miljöer för att få leva ett så normalt liv som möjligt (Karlsson 

et al., 2013). Ungdomar behövde få vara unga och släppa fokus på föräldern en stund 

(Alvariza et al., 2017).  
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I skolan kunde ungdomar uppleva en form av normalitet, där fanns inte tid att ständigt 

tänka på cancern. En del ungdomar berättade öppet för lärare och vänner om sjukdomen, 

andra var mer tystlåtna och ville försöka upprätthålla ett slags normalt liv (Melcher et al., 

2015).  

För att få distans till cancersjukdomen var det bra för barnet att vara i skolan (Buchwald et 

al., 2012; Dehlin & Mårtensson, 2009; Melcher et al., 2015; Sheehan & Drauker, 2011), 

delta i aktiviteter (Buchwald et al., 2012; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a), träffa 

vänner (Dehlin & Mårtensson, 2009; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; Sheehan & 

Drauker, 2011) och för att få ett avbrott och ha lite roligt (Patterson & Rangganadhan, 

2010). Skolan och vänner kunde också vara en källa till andra tankar när föräldern avlidit 

(Sveen et al., 2016). 

Symtomens påverkan 

Förälderns fatigue påverkade hela familjen (Philips & Lewis, 2015; Sheehan & Draucker, 

2010). Symtom hos föräldern begränsade deras möjligheter till gemensamma aktiviteter 

(Sheehan & Draucker, 2010). När föräldern var bättre symtomlindrad mådde även barnet 

bättre (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a). 

Det var jobbigt för ungdomar att se föräldern lida när sjukvårdspersonal inte klarat av att 

lindra symtom (Sveen et. al., 2016; Tillquist et al., 2016). Barnet påverkades av att se när 

föräldern led av biverkningar från behandlingar och sjukhusbesök (Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009b). Ungdomar önskade att de fått information om vilka biverkningar 

föräldern förväntades få efter behandling (Alvariza et al., 2017). Sjukhusmiljöer kunde 

upplevas skrämmande (Sveen et al., 2016; Tillquist et al., 2016), liksom medicinsk 

utrustning och när föräldern fick mediciner genom exempelvis venösa infarter, nålar och 

stick (Tillquist et al., 2016). Ungdomar som hade en uppfattning om att sjukvården inte 

gjort allt för att bota föräldern från cancern hade en ökad misstro mot vården (Bylund-

Grenklo et al., 2013).  

Ungdomar som var välinformerade hade lättare att se när föräldern försämrades (Melcher 

et al., 2015). Tecken som visade att föräldern blev sämre skapade oro och osäkerhet över 

hur det skulle bli (Buchwald et al, 2013; Dehlin & Mårtensson, 2009; Sven et al, 2016; 

Tillquist et al., 2016). Några ungdomar klarade inte av att vara närvarande de sista dagarna 

av förälderns liv, de hanterade inte att se förälderns försämring (Sveen et al, 2016).         

När föräldern dog kunde ungdomar se det som en lättnad att inte föräldern längre behövde 

lida (Karlsson et al., 2013; Sheehan & Draucker, 2010; Sveen et. al., 2016; Tillquist et al., 

2016). 

Oro, hot och sorg 

Några ungdomar kände sorg redan när föräldern fick sin diagnos. De försökte känna hopp, 

men förberedde sig på det värsta (Dehlin & Mårtensson, 2009; Karlsson et al., 2013; 

Tillquist et al., 2016). Ungdomar beskrev förälderns cancer och förestående död som ett 

stort hot (Dehlin & Mårtensson, 2009). När föräldern blev inskriven i det palliativa teamet 

kändes det som livet rasade (Tillquist et al., 2016). Under sjukdomsperioden samt efter 

dödsfallet hade ungdomar många existentiella funderingar kring varför de skulle behöva 

genomgå detta och orättvisor i livet (Dehlin & Mårtensson, 2009; Tillquist et al., 2016).  
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Det fanns en oro hos barn och ungdomar att cancern var ärftlig och en medvetenhet om att 

de också kunde få cancer (Philips & Lewis, 2015; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; 

Patterson & Rangganadhan, 2010). Flickor i en studie av Kennedy & Lloyd- Williams, 

(2009b) var oroliga över den egna hälsan och undrade vilka tester de kunde få genomgå. 

Efter förälderns dödsfall sörjde ungdomar att inget skulle bli som det varit före diagnosen 

(Karlsson et al., 2013; Tillquist et al., 2016). Ungdomar tyckte om att tänka på föräldern 

när de varit friska och allt de fått uppleva tillsammans. Inspelade filmer, foton, 

ljudinspelningar, nedskrivna minnen var viktigt för ungdomar för att inte glömma 

(Karlsson et al., 2013; Sheenan & Draucker, 2010). Minnen av föräldern kunde vara svåra 

att hantera (Sveen et al., 2016; Tillquist et al., 2016). Det var extra svårt för ungdomar att 

hantera födelsedagar och årsdagar efter förälderns död (Karlsson et al., 2013; Tillquist et 

al., 2016). Ungdomar sörjde att föräldern inte skulle närvara vid avslutningar, bröllop och 

att inte få träffa eventuella framtida barnbarn (Dehlin & Mårtensson, 2009; Sheenan & 

Draucker, 2010). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Design  

Studiens syfte var att beskriva barns och ungdomars behov av stöd när en förälder hade 

obotlig cancer och för att svara på syftet valdes litteraturöversikt som metod. När en 

litteraturöversikt görs finns möjligheter att se vilka kunskaper som redan finns inom ett 

visst område och om det är något som ytterligare behöver studeras (Friberg, 2017b). En 

litteraturöversikt mäter det som avses mätas och kan därmed få stark validitet (Forsberg & 

Wengström, 2016). Resultatet blev bredare med en litteraturöversikt, än om egna 

kvalitativa intervjuer genomförts.  

Författarna till föreliggande studie ansåg sig inte ha kunskap eller erfarenhet av forskning 

för att genomföra en egen kvalitativ intervjustudie med barn och ungdomar. Speciellt med 

hänsyn till att barn och ungdomar som mist en förälder i cancer är mycket sårbara. 

I den föreliggande studiens resultat inkluderades 14 kvalitativa artiklar och 2 kvantitativa 

artiklar. Kvantitativa studier används för att ordna, klassificera, förklara, se samband och 

förutsäga (Forsberg och Wengström, 2016). De kvantitativa artiklar som inkluderats hade 

ett högt deltagarantal. Kvalitativa studier används för att förstå och förklara erfarenheter, 

upplevelser (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017), förväntningar och behov 

samt skapa förståelse för en person och dennes livssituation (Segesten, 2017). Detta kan 

vara en förklaring till att det i resultatet av föreliggande studie inkluderades mest 

kvalitativa studier. Genom att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar fick 

arbetet ett bredare perspektiv. 

Artiklar som inkluderades i resultatet berör barn och ungdomar som har eller haft en 

förälder med obotlig cancer. För studien användes definitioner i enlighet med svensk 

MeSH där barn definieras som personer mellan 6 och 12 år och ungdomar mellan 13-18 år. 

De flesta artiklar som författarna till denna studie inkluderat var ungdomar och inget barn 

var yngre än åtta år. Författarna hade svårigheter att hitta artiklar med barn som var mellan 

6 till 12 år, som har en förälder med obotlig cancer.  
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Troligtvis har det inte gjorts så många studier inom detta område. En förklaring kan vara 

att barn i yngre åldrar har svårt att beskriva sina behov eftersom de inte har ett utvecklat 

språk och saknar förståelse för döden. En annan bidragande faktor till att det finns få 

studier med barn inkluderade kan vara att risken för att utveckla cancer ökar med stigande 

ålder. Föräldrar med yngre barn drabbas mer sällan av cancer. Författarna till föreliggande 

studie valde att inkludera några artiklar där det var en del deltagare som var över 18 år. Att 

bli myndig vid 18 års ålder behöver inte innebära att de blir oberoende av sina föräldrar. 

Många ungdomar och yngre vuxna bor idag kvar längre hemma och därför anser 

författarna till innevarande studie att de kunde inkluderas.  

I en artikel som inkluderades i föreliggande litteraturstudie framgick det inte klart att 

föräldern hade obotlig cancer. I två av artiklarna har sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal intervjuats. Författarna till föreliggande studie anser att dessa artiklar är 

relevanta utifrån litteraturstudiens syfte och inkluderades därför.  

Artiklarna som inkluderades i föreliggande studies resultat skulle vara publicerade under 

tidsperioden 2008-2018. Enligt Forsberg och Wengström (2016) kan det dock ses som en 

svaghet att inkludera artiklar som är äldre än fem år. Antal studier på barn och ungdomar 

som har en förälder med obotlig cancer var begränsat, författarna till föreliggande studie 

ansåg att det hade blivit svårt att kunna besvara litteraturstudiens syfte med endast studier 

som var upp till fem år gamla. Därför inkluderades artiklar i detta arbete som var äldre än 

fem år. 

Författarna till föreliggande arbete har strävat efter att enbart inkludera artiklar som var 

peer reviewed vilket stärker arbetets trovärdighet. Artiklar som är peer reviewed är 

kvalitetsgranskade av oberoende experter och anses därför ha ett högre vetenskapligt värde 

(Polit & Beck, 2017). I många databaser finns valmöjlighet till avgränsning för peer 

reviewed (Östlundh, 2017).  

Databaser som användes för litteratursökningar var CHINAL complete och PubMed vilka 

är två databaser som Polit och Beck (2017) rekommenderar. Att använda sig av flera 

databaser ökar arbetets trovärdighet och chansen att finna relevanta studier ökar (Karlsson, 

2017). Mängden informationskällor kräver en kunskap hos författarna både i sökteknik och 

analys, det kan vara bra att få denna kunskap i ett tidigt skede (Östlundh, 2017). 

Författarna till arbetet tog därför hjälp av bibliotekarier på Sophiahemmets högskola och 

på högskolan Dalarna med att hitta lämpliga sökord, vilket också rekommenderas av 

Forsberg och Wengström (2016). Rosen (2017) rekommenderar att ta hjälp för att hitta en 

bra sökstrategi. Författarna till föreliggande studie hade god hjälp av bibliotekarierna för 

att komma igång med sökningarna vilket varit bra eftersom författarna hade begränsad 

erfarenhet av att söka artiklar i databaser. Det fanns även inledningsvis svårigheter för 

bibliotekarie att hitta lämpliga sökord för att identifiera rätt ord för förälder med obotlig 

cancersjukdom och barn och ungdomar som närstående. Flertalet av sökningarna 

resulterade i träffar där barn eller ungdomar var sjuka och föräldern närstående, dessa 

artiklar exkluderades direkt. Andra anledningar till exkludering av artiklar var att det inte 

framkom att förälderns cancer var obotlig. 
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Olika sökord och strategier har prövats, vilket hör till arbetets gång men är samtidigt ett 

tidskrävande systematiskt arbete. Under sökprocessen sker det kontinuerlig dokumentering 

för att skapa struktur i arbetet och för att kunna redovisa sökarbetet på ett bra sätt 

(Östlundh, 2017). För att hitta lämpliga vetenskapliga artiklar har sökningarna gjorts med 

hjälp av sökord som kombinerats på olika sätt i databaserna. Författarna till denna studie 

har sökt i olika artiklars referenslistor utan att hitta några nya studier som tidigare inte 

hittats genom de gjorda databassökningarna. Valda artiklar som inte gick att skrivas ut i 

fulltext från databasen beställdes via Sophiahemmets högskolas bibliotek eller söktes fram 

via Region Dalarna. Ingen relevant studie har exkluderats, vilket sågs som en styrka. 

Samtliga artiklar som uppfyllde urvalskriterierna granskades enligt Sophiahemmets 

granskningsmall, Tabell 1 (Bilaga A). Ingen studie exkluderades på grund av låg kvalitet. 

Alla artiklar hade medel eller hög kvalitet vilket får ses som en styrka för 

litteraturöversikten. Författarna till litteraturöversikten har en begränsad kunskap och 

erfarenhet av att kvalitetsgranska studier, vilket bör ses som ett observandum. 

Åtta av de inkluderade artiklarna kom från Sverige vilket kan ses som en svaghet i det 

mångkulturella samhälle vi lever i, men kan också vara en styrka för litteraturöversiktens 

generaliserbarhet för sjukvård som idag bedrivs i Sverige. Författarna har inte avsiktligt 

valt att inkludera flest artiklar från Sverige, utan många av de studier som svarade på 

litteraturöversiktens syfte kom från Sverige. Författarna till föreliggande studie tror att det 

beror på det tillägg i lagen som tillkom 2010, där barnens behov ska tillgodoses när 

föräldern har en allvarlig sjukdom eller hastigt avlider. Lagen har troligtvis bidragit till att 

ämnet fått större prioritet i Sverige. Kulturella och traditionella skillnader som barns 

ställning i samhället kan också ha bidragit till det begränsade utbudet av artiklar från andra 

världsdelar. 

Engelska är vetenskapens officiella språk. Det kan vara extra utmanande att inte ha 

engelska som modersmål (Östlundh, 2017) och detta är något som båda författarna till 

innevarande studie anser. Risk finns att all data inte blivit helt korrekt översatt och det kan 

ses som en svaghet för studien. 

Polit och Beck (2017) skriver att det är bra att ha en plan innan arbetet startas för att få ett 

sammanhängande flyt. Författarna till innevarande studie har ibland haft svårt att få till ett 

flyt i analysarbetet och det kan bero på att författarna saknade erfarenhet samt en plan inför 

analysen. Syftet med dataanalys är att organisera en struktur och få fram en betydelse från 

materialet (Polit & Beck, 2017). 

För att kunna identifiera likheter och olikheter i resultatet har artiklarna lästs igenom 

upprepade gånger både enskilt och gemensamt (Kristensson, 2017). Innehållet har 

diskuterats upprepade gånger. I en litteraturstudie sorteras innehåll under en rubrik som 

kan benämnas som kategori (Friberg, 2017b). I föreliggande arbete har textenheter 

färgmarkerats och liknande innehåll samlades under en kategori.  Analysen av materialet 

resulterade i 4 kategorier och 13 underkategorier. Alla resultat som framkommit i 

analysprocessen har redovisats i resultatet, även fast resultatet inte alla gånger stödjer 

författarnas åsikter och tankar. Ingenting som framkommit har uteslutits eller förvrängts 

och ett objektivt förhållningssätt har eftersträvas av författarna, även om Forsberg och 

Wengström (2016) menat att ett helt objektivt förhållningssätt är omöjligt att hålla. Ingen 

medveten plagiering har förekommit i arbetet. 
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Alla artiklar som inkluderades i resultatet var etiskt godkända eller så hade noga etiska 

överväganden ha gjorts, vilket får ses som en styrka i studien. Att välja studier som fått 

tillstånd från etisk kommitté eller där ett noggrant etiskt övervägande gjorts är något som 

Forsberg och Wengström (2016) rekommenderar. 

Som teoretisk utgångspunkt har författarna i föreliggande studie använt sig av Andersheds 

(1998) Att vara nära anhörig i livets slut, delaktighet i ljuset - delaktighet i mörkret. 

Användandet av denna teori förtydligar resultaten i litteraturöversikten. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva barn och ungdomars behov av stöd när en förälder har 

obotlig cancer. Resultatet i föreliggande studie visar att barn och ungdomar har ett behov 

av stöd och behöver hjälp att förstå och förbereda sig på vad som kan hända under 

sjukdomsförloppet. Information om förälderns sjukdom framkom som en viktig del för att 

situationen ska bli mer begriplig och hanterbar för att de inte ska känna sig lämnade 

utanför. Barn och ungdomar känner sig ofta ensamma i sin situation och vill ha möjlighet 

att prata med någon som förstår hur de känner och vad de gått igenom. De vill få tid att 

förbereda sig och ta vara på värdefull tid tillsammans med föräldern. Att få behålla en 

normalitet i vardagen med rutiner och struktur som att gå till skolan, umgås med vänner 

och ägna sig åt sina fritidsintressen. Barn och ungdomar behöver få stöd från familj, släkt, 

vänner, skola och sjukvårdspersonal. 

I föreliggande studies resultat framkom att barn och ungdomar ville ha information om 

förälderns sjukdom och prognos. Informationen skulle vara ärlig och inget skulle 

undanhållas. Barn och ungdomar ville veta, och att veta är enligt Andershed (2013) ett 

nyckelbegrepp inom delaktighet. Det finns en strävan att få kunskap och förståelse för 

situationen för att kunna begripa vad som händer. Att vara välinformerad innebär att barn 

och ungdomar känner sig mer delaktiga i ljuset. Detta stärks av en studie av Semple & 

McCaughan (2013) där familjer som delar information och pratar öppet med barn om 

cancersjukdomen får barnet att känna sig involverad i den nya familjesituationen.  

Enligt Benkel, Molander och Wijk (2012) uppfattar många närstående att när de får 

information ses det som ett viktigt stöd, eftersom informationen hjälper dem att förbereda 

sig på det som kommer att ske.  

I resultatet beskrev flera barn och ungdomar att de fått bristfällig information om 

förälderns cancersjukdom. Information hjälper närstående att förstå vad som förväntas av 

dem (Benkel et al., 2012). När ungdomar inte fått information kunde det upplevas som att 

de befann sig i ett mörker. Andershed & Ternstedt (2001) beskriver att delaktighet i 

mörkret är som ett utanförskap och skapar en känsla av mindre meningsfullhet. Detta 

överensstämmer med en studie av Semple & McCaughan (2013) där det framkommer att 

när föräldern inte informerat barnet så känner de sig exkluderade, oviktiga och rädda. Detta 

stöds även i en studie av Valdimarsdóttir, Helgason, Fürst, Adolfsson och Steineck (2004) 

där det framkom att närstående som fått kortare tid på sig att förbereda sig för dödsfallet 

upplever fler svårigheter. 
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I föreliggande studies resultat framkom det att många föräldrar valde att inte informera 

sina barn och ungdomar om cancersjukdomen för att skydda dem. Några föräldrar hade 

svårigheter att prata med sina barn och ungdomar om cancern. Det kan finnas många 

orsaker till varför föräldrar väljer att inte berätta. I en studie av Bugge, Helseth & 

Darbyshire (2009) belyser föräldrar att förmedla till sitt barn att de har obotlig cancer och 

ska dö var oerhört svåra samtal. Det kan finnas en rädsla hos föräldern att de ska säga fel 

saker som kan skada barnet och de var även bekymrade över hur informationen bäst skulle 

anpassas till yngre barn. Sand & Strang (2016) menar att även om lagen säger att personal i 

vården särskilt ska beakta att barn får information och stöd, så är det bara undantagsfall när 

sjukvårdspersonal ska informera barnet. Information ska i första hand komma från 

föräldern eller annan vårdnadshavare som har bäst kännedom om barnet. 

Sjukvårdspersonalens roll blir att stötta föräldern att samtala med barnet och förklara att 

föräldrar har bäst kunskap om sina barn.  

Barn och ungdomar kunde uppleva en känsla av ensamhet. Att inte få prata med någon 

bidrog till att barnet kände sig mer ensamt, men när de kunde prata med föräldern 

minskade denna känsla. Detta överensstämmer med resultatet i en studie av Huizinga et al. 

(2011) där det framkom att en större andel ungdomar mår bättre när kommunikation 

mellan dem och föräldern fungerar och när de får vara delaktiga gällande diagnos och 

behandling. Av resultatet framkom det att det fanns ett behov hos barn och ungdomar att få 

prata med andra som förlorat en förälder i cancer. Detta överensstämde med en studie av 

Finch & Gibson (2009) där framkom det att stöd från andra med liknande erfarenheter är 

av betydelse. Därför anser författarna till föreliggande litteraturstudie att det är av vikt att 

det finns sorgegrupper för barn. Att resurser satsas på utbildning av ledare till dessa 

grupper och att grupperna synliggörs så att barn och ungdomar får möjlighet att träffa 

andra med liknande erfarenheter. 

Resultatet visade att hela familjen påverkades av sjukdomen. Ungdomar beskrev att de 

försökte anpassa sig till den förändrade livssituationen och att de kände ansvar för 

familjen. Detta överensstämmer med en studie av Azarbarzin, Malekain & Teleghani 

(2016) om att cancersjukdomen inte bara påverkar den som är sjuk utan hela familjen.  

Förälderns symtom påverkade hela familjen och när föräldern var bättre symtomlindrad 

mådde även barnet bättre. Även i en studie av Milberg och Strang (2011) framkom det att 

närstående kände mindre hopplöshet om de visste hur patienten verkligen mådde, speciellt 

om de visste att patienten hade det bra. Vidare framkom det i föreliggande litteraturstudies 

resultat att tecken som visade att föräldern försämrades skapade oro och ångest.              

Att vara informerad och förberedd på de symtom som kunde uppstå hos föräldern gjorde 

det lättare för ungdomarna. Ungdomar som var välinformerade hade lättare att se när 

föräldern försämrades. Detta överensstämmer med Milberg och Strangs (2011) studie där 

det framkom att familjemedlemmar upplevde att om de hade kunskap om sjukdomen så 

uppstod en känsla av att kunna hantera svåra situationer och att de inte behövde oroa sig. 

Att vara beskriver Andershed (2013) som ett nyckelbegrepp inom delaktigheten. Det 

innebär ett behov av att närvara, stödja och följas åt den sista tiden i livet. I föreliggande 

studie framkom det att barn och ungdomar ville vara så mycket som möjligt med föräldern 

under deras sista tid i livet. Att ta tillvara på värdefull tid med föräldern, att få prata och 

förbereda sig på att ta farväl. Barn och ungdomar upplevde en trygghet när de fick vara 

med föräldern och de kunde upplevde att relationen med föräldern djupnat. Detta är något 

som överensstämmer med en studie gjord av Bartfai Jansson & Anderzén-Carlsson (2017). 
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Att tid med familjen blev allt viktigare för ungdomar som har en förälder i ett palliativt 

skede stöds också i en studie av Kühne, et al. (2013). Att få information om att föräldern 

inte har lång tid kvar att leva innebär att barn och ungdomar har möjlighet att umgås mer 

med föräldern. Ungdomar som inte umgåtts så mycket med föräldern kunde sörja detta 

efteråt och känna skuld och skam. 

Ungdomar önskade att sjukvårdspersonal skulle försäkra sig om att de förstått att 

förälderns tid var begränsad. En reflektion som författarna till litteraturöversikten har är att 

när den sjuka föräldern vårdas i hemmet ökar förutsättningar för att barn och ungdomar ska 

kunna tillbringa mer tid med föräldern i en van och trygg miljö. Ett specialiserat palliativt 

team kan skapa en känsla av trygghet och kontinuitet i vården, vilket kan upplevas tryggt 

både för patient och närstående (Klarare et al., 2017). 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att barn och ungdomar ville hjälpa till, ta ansvar 

och hjälpa föräldern som var sjuk, vilket även stöds i en studie av Maynard, Patterson, 

McDonald & Stevens (2013). Att göra, som Andershed (2013) beskriver kan vara att 

anhöriga hjälper till med det som de kan utifrån sina förutsättningar och att bara finnas där 

för den sjuke. Att göra, kan även vara att barn och ungdomar får en chans att ta farväl av 

föräldern och därför behöver de få veta att förälderns tid är begränsad. 

I studiens resultat framkom det att sjukvårdspersonal inte hade kunskap om barns olika 

behov i olika åldrar och att några tyckte att det kunde var svårt att närma sig ungdomar, 

detta överensstämmer även med vad som framkom i studie gjord av Karidar et al. (2016). 

Det framkom även från studiens resultat att sjukvårdspersonal kände sig dåligt förberedda 

och de önskade mer tid med både patient och familj, men även tid för reflektion i 

arbetsgruppen.  

Många barn och ungdomar hade inte fått något stöd alls från sjukvårdspersonal. Knutsson, 

Enskär, Andersson-Gäre & Golsäter (2017) belyser att det ofta saknas riktlinjer och rutiner 

för strukturerade metoder för att kunna identifiera, ge information, råd och stöd till barn 

som närstående. Enligt Socialstyrelsen (2018c) är det nödvändigt att sjukvårdspersonal har 

kunskap, kompetens och erfarenhet av att möta och prata med barn. Något att tänka på är 

att alla kan prata med barn och utveckla sitt kunnande i detta. När sjukvårdspersonal 

anpassar sig efter barnet, ges det möjlighet för barnet att känna delaktighet oavsett ålder.  

Slutsats 

Litteraturöversiktens resultat visar att barn och ungdomar behöver få tid för att ha 

möjlighet att förbereda sig på det som pågår och det som förväntas hända med föräldern 

som har obotlig cancer. Barn och ungdomar behöver få uppriktig och anpassad information 

för att kunna göra val och prioriteringar som känns rätt på både kort och lång sikt. 

Föräldrar och vårdpersonal behöver samarbeta för att barn och ungdomar ska få 

information, föräldern med obotlig cancer behöver stöd i sin roll som förälder. 

Sjuksköterskor behöver rutiner, utbildning och tid för både patient och närstående för att 

kunna stödja hela familjen. Litteraturöversikten belyser att det finns ett behov av 

sorgegrupper för barn och ungdomar där de får möjlighet att träffa andra i samma ålder och 

med liknande erfarenhet. Resurser behöver satsas på sorgegrupper, utbilda ledare och 

synliggöra dessa grupper så att barn och ungdomar kan erbjudas att delta tillsammans med 

andra som varit med om att mista en förälder. Funnet resultat kan bidra till ökad kunskap 

hos omvårdnadsprofessionen hur de kan hjälpa barn och ungdomar till ett förbättrat 

mående genom hela förälderns sjukdomstid och även efter dödsfallet.  
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Klinisk tillämpbarhet 

Studiens resultat kan användas som grund för att utveckla rutiner kring hur barn och 

ungdomar ska förberedas på vad som förväntas hända med föräldern som har obotlig 

cancer. Resultatet kan även användas för att utveckla anpassad information till barn och 

ungdomar och även se över hur samarbetet mellan föräldrar och vårdpersonal ska utvecklas 

för att barn och ungdomar ska få det stöd de behöver under förälderns sjukdomstid samt 

även efter dödsfallet.   

Framtida forskning skulle kunna vara hur sjuksköterskan upplever att vårda en patient med 

obotlig cancer som har minderåriga barn. Ett annat förslag på framtida forskning är att titta 

mer på hur barn och ungdomar upplever stödet från sorgegrupper och vilka effekter det har 

för deras fortsatta sorgearbete. 
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BILAGA A 

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 
I = Hög kvalitet 

II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 
Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. * 
Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 
Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 
* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys är ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.



BILAGA B 

 

Tabell 2. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL   

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 
 

PubMed 

181217 

 

“parental cancer" AND (support 

OR information) 

 

90 42 6 2 

    

PubMed 

190120 

social support AND adolescent 

AND neoplasms AND 

bereavement 

26 6 3 1 

 

PubMed 

190120 

Palliative care AND parent AND 

social support AND teenagers 

64 10 5 2 

 

PubMed 

190115 

attitude to death* AND adolescent 

AND child 

167 25 10 6 

 

   

PubMed 

190310 

(advanced cancer) AND children 

AND information communication 

27 10 3 1 

CINAHL 

181221 

 

MW children of impaired parents 

AND MW neoplasms 

 

38 10 4 1  

 

 

CINAHL 

181128 

neoplasms AND 

parent AND 

bereavement 

69 15 7 2 

 

CINAHL 

190117 

Parental death AND (support OR 

information)  

65 10 2 1 

 Sammanlagt  546 128 40 16 

 
 



BILAGA C 

 

 

Artikelmatris för litteraturstudie 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Alvariza, 

Lövgren, Bylund-

Grenklo, Hakola, 

Fürst & 

Kreicbergs 

2017 

Sverige 

 

How to support 

teenagers who are 

losing a parent to 

cancer: Bereaved 

young adults´ advice 

to healthcare 

professionals-A 

nationwide survey 

Studiens syfte var att 

utforska unga vuxnas 

råd till 

sjukvårdspersonal, 

hur sjukvårdspersonal 

kan stödja ungdomar 

som håller på att 

förlora en förälder i 

cancer. 

Kvalitativ studie, beskrivande 

tolkande design. Data analyserades 

med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Studien utgår från 

en svensk rikstäckande 

undersökning, som fokuserat på 

vilka erfarenheter unga vuxna har 

av att ha mist en förälder i cancer 

när de var tonåringar. Barnen var 

13-16 år när föräldern avled. 

Studien genomfördes 6-9 år efter 

förälderns dödsfall. 

N =474 

(148) 

 

Fyra teman:   

Att ungdomar blir sedda och 

bekräftade av sjukvårdspersonal. 

Att ungdomar fick förståelse, 

förberedelse för cancersjukdomen 

och olika behandlingar samt 

förälderns förestående död. 

Möjliggöra att ungdomar fick 

tillbringa mycket tid med 

föräldern som var sjuk. Anpassat 

stöd utifrån enskilda behov. 

 

Hög 

 

Arber & Odelius 

2018 

England 

 

Experiences of 

oncology and 

palliative care nurses 

when supporting 

parents who have 

cancer and dependent 

children   

Syfte med studien var 

att undersöka 

upplevelser, behov 

och förtroende hos 

sjuksköterskor som 

arbetar med att stötta 

patienter som har 

cancer och 

minderåriga barn. 

Kvalitativ studie. 

En tematisk analys användes och 

organiserades i tre överordnade 

teman. Intervjuer med 

sjuksköterskor från onkologi och 

palliativ vård. Deltagarna var 11 

kvinnor och en man med erfarenhet 

av att ha jobbat med patienter som 

hade minderåriga barn. 

 

N=12   

(9) 

Sjuksköterskor önskade mer tid 

att reflektera med sin arbetsgrupp 

hur de på bästa sätt stöttade 

föräldrarna och barnen. 

Sjuksköterskor behövde mer 

kompetens för att stötta 

patienterna och deras barn. 

Sjuksköterskorna önskade mer 

information om hur informationen 

skulle ges till barnen utifrån barns 

ålder och utveckling.  

Hög 



BILAGA C 

 

 

Buchwald, 

Delmar & 

Schantz-Laursen 

2013  

Danmark 

How children handle 

life when their mother 

or father is seriously 

ill and dying 

Syftet med studien 

var att förstå och 

beskriva hur barn 

hanterar livet när en 

förälder är allvarligt 

sjuk och döende. 

En kvalitativ studie. 

Datainsamlingen genomfördes 

genom intervjuer och 

videodagböcker.  Analys inspirerad 

av Ricoeur, Kvale och Brinkmann. 

Barnen och ungdomarna i studien 

var mellan 11 och 17 år. Fyra 

pojkar och tre flickor. Barnen bodde 

med en allvarligt sjuk och döende 

förälder. 

 

N=7 

(3) 

Talades det inte öppet om döden 

lämnades barnet ensamt med sina 

tankar. Mest ångest hos barn blir 

det när föräldrarna blir sämre i sin 

sjukdom och nya symtom 

tillkommer. 

Hög 

Bylund-Grenklo, 

Kreicbergs, 

Uggla, 

Valdimarsdóttir, 

Nyberg, Steineck 

& Fürst 

2015 

Sverige 

 

Teenagers want to be 

told when a parent's 

death is near: A 

nationwide study of 

cancer-bereaved 

youths' opinions and 

experiences 

Att undersöka vilka 

erfarenheter unga 

vuxna som tidigare i 

livet förlorat en 

förälder i cancer, har 

av att få information 

om att förälderns död 

var nära. Vilka hinder 

finns för att få 

information. 

Kvantitativ studie med statistiska 

analyser. Studien utgår från en 

svensk rikstäckande undersökning, 

som fokuserat på vilka erfarenheter 

unga vuxna har av att ha mist en 

förälder i cancer när de var mellan 

13-16 år, 50 procent kvinnor. 

Studien gjordes 6-9 år efter 

förlusten av föräldern. 

 

N= 622 

(229) 

98 procent av ungdomarna tyckte 

att de skulle ha fått information 

om att förälderns död var så nära 

att det handlade om timmar eller 

dagar. 

Medel 

Bylund- Grenklo, 

Kreicbergs, 

Valdimarsdóttir, 

Nyberg, Steineck 

& Fürst 

2013 

Sverige 

 

Communication and 

trust in the care 

provided to a dying 

parent: A nationwide 

study of cancer-

bereaved youths 

Att bedöma barns 

förtroende för den 

vård som föräldrarna 

fick deras sista vecka 

i livet. Jämfört mot 

den medicinska 

information som de 

fick kring sin 

förälders sjukdom. 

Kvantitativ studie med statistiska 

analyser. Studien utgår från en 

svensk rikstäckande undersökning, 

som fokuserat på vilka erfarenheter 

unga vuxna har av att ha mist en 

förälder i cancer, när de var mellan 

13-16 år. Studien gjordes 6-9 år 

efter att föräldern avlidit. Studien 

ingick i en större studie där 

frågeformuläret innehåll 271 frågor 

där 35 stycken var relevanta för den 

här studien. 

 

N=593  

(258) 

 

Risken för misstro mot vården var 

högre hos de barn som inte fått 

medicinsk information om sin 

förälders sjukdom innan föräldern 

avled. 

Hög 

http://ascopubs.org/author/Nyberg%2C+Tommy
http://ascopubs.org/author/Nyberg%2C+Tommy


BILAGA C 

 

 

Dehlin & 

Mårtensson         

2009         

Sverige 

 

Adolescents' 

experiences of a 

parent's serious 

illness and death 

Beskriva ungdomars 

erfarenheter att ha en 

förälder med allvarlig 

sjukdom och 

förälderns död. 

Kvalitativ studie. Data har 

analyserats med hjälp av Starrin och 

Svenssons analysmetod. Deltagare: 

tre pojkar och två flickor som var i 

åldern 14-17 år när föräldern avled. 

Ungdomarna intervjuades när det 

gått mellan åtta månader och tre år 

efter förälderns dödsfall. 

N=5 

(1) 

Trots nära stöd från både familj 

och vänner upplevdes en känsla 

av ensamhet och att ingen förstod 

dem. Ungdomarna hade önskat att 

de inte behövt bära allt ensamma. 

Att sjukvårdspersonal hade kunnat 

vara ett bra stöd för dem även om 

de inte förstod det när föräldern 

var sjuk, ungdomar bad inte själva 

om stöd från sjukvårdspersonal. 

Några ungdomar undvek att prata 

om sjukdomen. Förälderns 

sjukdom upplevdes som ett stort 

hot. Ungdomar upplevde att de 

mognat utifrån vad de varit med 

om. 

 

Hög 

Karlsson, 

Andersson & 

Hedman- 

Ahlström 

2013 

Sverige 

 

Loneliness despite the 

presence of others - 

Adolescents´ 

experiences of having 

a parent who becomes 

ill with cancer 

Att beskriva yngre 

personers erfarenheter 

att ha en förälder som 

diagnostiserats med 

cancer när de var 

ungdom. 

Kvalitativ design. Narrativa 

intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys.   

Deltagare: en man och fem kvinnor, 

i åldern 20-26 år. Deltagarna var 

mellan 14-16 år vid förälderns 

diagnos. Fem av ungdomarnas 

förälder avled när de var mellan 15- 

20 år. 

 

N=6 Ett övergripande tema i 

intervjuerna var en upplevd 

ensamhet hos ungdomarna trots 

närvaro av andra personer. Vikten 

av att få information. Sorg och 

ilska hos ungdomarna. När alla i 

familjen fick samma information 

blev det lättare att kommunicera. 

Ungdomarna saknade verktyg för 

att få förståelse och de hade ett 

behov av att få stöd. 

 

 

Hög 



BILAGA C 

 

 

Kennedy & 

Lloyd- 

Williams             

2009a       

England 

 

How children cope 

when a parent has 

advanced cancer 

Studiens syfte var att 

undersöka hur barn 

klarar sig när en 

förälder 

diagnostiseras med 

avancerad cancer och 

vilka hinder finns för 

att barnet ska få det 

stöd de behöver. 

Kvalitativ studie, halvstrukturerade 

intervjuer. Analysmetod, Grundad 

teori. Deltagare från 12 olika 

familjer, 17 föräldrar och 11 barn i 

åldrarna 8-18 år.  Både föräldern 

med avancerad cancer och den som 

är frisk intervjuades samt deras 

barn. 

N=28 

(0) 

Många barn ville prata med någon 

utanför familjen. Barn ville inte 

oroa sina föräldrar med egna 

behov och frågade därför inte 

efter det stödet. Många barn 

upplever brist på information om 

förälderns sjukdom. Rädsla för att 

själv drabbas av cancer. Det var 

viktigt för barn att de kände att 

föräldrarna hade bra stöd annars 

ökade barnets oro. Både barn och 

föräldrar ville behålla en normal 

vardag. 

Hög 

Kennedy & 

Lloyd-

Williams             

2009b      

England 

 

Information and 

communication when 

a parent has advanced 

cancer  

Undersöka barns 

behov av information, 

var, hur och av vem 

de önskar få 

informationen när en 

förälder 

diagnostiserats med 

avancerad cancer. 

Samt identifiera 

hinder som finns för 

att barnen får 

information. 

Kvalitativ studie, halvstrukturerade 

intervjuer. Analysmetod, Grundad 

teori. Deltagare från 12 olika 

familjer, 17 föräldrar och 11 barn i 

åldrarna 8-18 år.  Både föräldern 

med avancerad cancer och den som 

är frisk intervjuades samt deras 

barn. 

N= 28 

(0) 

Barnen önskade information om 

förälderns sjukdom, hur de kunde 

hjälpa föräldern, barnets egna 

hälsa. Behov av informationen 

ändrades under 

sjukdomsperioden. Källor till 

information kan vara föräldrar, 

sjukvårdspersonal, internet, 

media, böcker, broschyrer. 

Föräldern var den viktigaste 

källan till information. 

Kommunikation med föräldern, 

varierande grad av öppenhet 

mellan förälder och ungdom. 

Kommunikation med andra som 

kan vara vänner, syskon, 

sjukvårdspersonal, lärare. Barnen 

har många frågor kring förälderns 

behandling, biverkningar, 

provtagningar och frågor om 

döden. 

Hög 



BILAGA C 

 

 

Kopchak Sheehan 

& Burke 

Draucker 

2011 

USA 

Interaction patterns 

between parents with 

advanced cancer and 

their adolescent 

children 

Syftet var att utveckla 

en förklaringsmodell 

för 

interaktionsmönster 

mellan föräldrar med 

avancerad cancer och 

deras tonårsbarn. 

Samt att identifiera 

strategier för att 

ungdomarna ska 

kunna hantera sitt liv 

efter förälderns död 

Kvalitativ studie, semistrukturerade 

intervjuer. Analysmetod, Grundad 

teori. Deltagare var 16 föräldrar, nio 

med avancerad cancer och sju 

partners, tio ungdomar 12-18 år. 

Alla intervjuades.  

N=26 

(0) 

Föräldrar och ungdomar upplevde 

att de inte hade tillräckligt med tid 

tillsammans. De ville optimera 

tiden de hade tillsammans, 

tillbringa mer tid tillsammans, 

komma till insikt att deras tid var 

begränsad, förlänga deras tid 

tillsammans. För att föräldern 

skulle slippa lida var ungdomen 

beredd att ge upp deras tid 

tillsammans. 

 

 

Hög 

Melcher, Sandell 

& Henriksson 

2015 

Sverige 

 

Maintaining everyday 

life in a family with a 

dying parent: 

Teenagers 

experiences of 

adapting to 

responsibility 

Syftet är att beskriva 

och få mera kunskap 

kring hur ungdomar 

känslomässigt 

påverkas i vardagen 

av att ha en döende 

förälder och hur de 

försöker anpassa sig. 

Kvalitativ studie, beskrivande och 

tolkande design. Kvalitativ 

innehållsanalys. Deltagare, tio 

stycken ungdomar i åldern 14-19 år, 

sju pojkar och tre tjejer som har en 

svårt sjuk och döende förälder. 

N= 10 

(3) 

Tre huvudteman: Att få en 

förståelse för cancersjukdomen 

och att bli förberedd att mista sin 

förälder. Ansvarskänsla för hela 

familjen. Känslor av ensamhet 

och ett stort behov av stöd. 

 

Hög 

Patterson & 

Rangganadhan 

2010 

Australien    

 

Losing a parent to 

cancer: A preliminary 

investigation into the 

needs of adolescents 

and young adults 

 

Syftet studien var att 

identifiera och bättre 

förstå behoven hos 

ungdomar och unga 

vuxna som har 

förlorat en förälder i 

cancer och för att 

fastställa i vilken 

utsträckning dessa 

behov hade uppfyllts. 

Kvalitativ studie, tolkande design. 

Tematisk analys. Det var 34 

deltagare i åldern 12-17 år och 28 

stycken i åldern 18-23 år som 

förlorat en förälder i cancer. 

N= 62 

(46) 

Stort behov av stöd och förståelse 

från andra. Behov av att träffa 

andra ungdomar som förlorat en 

förälder i cancer. Ungdomar ville 

veta allt om förälderns sjukdom 

och prognos för att kunna 

förbereda sig. Ingen information 

skulle undanhållas för att skydda. 

Ungdomar ville också ha 

information om cancern var 

ärftlig. 

Medel 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Pandora%20Patterson&eventCode=SE-AU
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Punziano, 

Piredda, 

Mastroianni, 

Fiorelli & De 

Marinis 

2017 

Italien 

 

Health professional's 

experiences of 

supporting teenagers 

who have lost a 

parent 

Syftet med studien 

var att titta på 

vårdpersonal som 

jobbar inom palliativ 

vård och deras 

erfarenheter av att 

stötta ungdomar till 

patienter i behov av 

palliativ vård. Hur 

vårdpersonal på bästa 

sätt kan närma sig 

ungdomar och familj 

samt vilka insatser 

som underlättar 

sorgeprocessen för 

dessa ungdomar. 

Kvalitativ studie. Beskrivande 

fenomenologisk ansats. 

Dataanalysen följde de fem stegen 

enligt Giorgis metod. Deltagarna 

var vårdpersonal som arbetat i 

palliativ vård i minst ett år. Det var 

39 sjuksköterskor, 13 läkare, 6 

fysioterapeuter, 2 socialarbetare och 

2 psykologer. 

N=62 

(0) 

Viktigt att stödja föräldrarna i hur 

de kunde kommunicera med sina 

barn. Viktigt med öppen och ärlig 

kommunikation med ungdomar, 

involvera dem i vården av 

föräldern för att bättre kunna 

bearbeta förlusten och få en bättre 

bild av det som händer. Utveckla 

kompetenser hos hälso- och 

sjukvårdspersonal för att bättre 

kunna identifiera behov och 

resurser som behövdes till varje 

enskild individ och behov hos 

barn i olika ålder. Vårdpersonal 

önskade mer tid med patient och 

familj för att få en bra relation och 

förtroende. Personalen önskade 

mer utbildning i hur de 

kommunicerade med ungdomar.  

Hög 

Phillips & Lewis 

2015 

USA 

 

The adolescent’s 

experience when a 

parent has advanced 

cancer: A qualitative 

inquiry 

Syftet är att 

undersöka ungdomars 

perspektiv på hur de 

påverkas av att ha en 

förälder med 

avancerad cancer. 

Kvalitativ studie, 

halvstrukturerade intervjuer. 

Induktiv innehållsanalys. 

Deltagarna var ungdomar från sex 

familjer, fem tjejer och två killar i 

åldrarna 11-15 år. Ungdomarna 

hade en förälder som 

diagnostiserats med avancerad 

cancer.  

 

N=7 Fem huvudområden: Ungdomarna 

upplevde att hela världen vilade 

på deras axlar, cancern hade 

förändrat allt, antingen 

konfrontera cancern eller undvika 

cancern, prata om cancern, 

cancersjukdomen hade varit 

lärorik. 

Ungdomarna önskade leva ett så 

normalt liv som det var möjligt 

trots att cancern fanns närvarande.  

 

Medel 



BILAGA C 

 

 

Tillquist, 

Bäckrud & 

Rosengren          

2016          

Sverige 

 

Dare to ask children 

as relatives! A 

qualitative study 

about female 

teenagers' 

experiences of losing 

a parent to cancer 

Syftet med studien 

varatt beskriva 

ungdomars 

erfarenheter av att 

förlora en förälder i 

cancer. 

 

En kvalitativ, beskrivande studie. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Fem bloggar skrivna av tjejer 

mellan 13 och 19 år som förlorat en 

förälder i cancer granskades.   

 

N=5 Brist på information om cancern, 

behandlingar, symtom, att inte 

kunna symtomlindra skapade 

ångest hos ungdomar. Tecken på 

att livet närmade sig slutet 

skapade rädsla och osäkerhet. 

Sjukhusmiljöer var obehagliga 

och skrämmande. Medicinering 

och intravenösa infarter kunde 

skapa obehag hos ungdomar. Brist 

på information om att döden var 

Stöd från vårdpersonal var 

värdefullt både före och efter 

dödsfallet för ungdomar. 

Medel 

Sveen, 

Kreicbergs, 

Melcher & 

Alvariza 

2016     

Sverige 

Teenagers' reasoning 

about a parent's 

recent death in 

cancer 

Syftet med studien 

var att förklara hur 

ungdomar resonerar 

kring förälderns död 

och om livet utan 

föräldern. 

En kvalitativ studie. Analysen 

gjordes med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. Är en av två studier 

där man intervjuade tio ungdomar 

mellan 14 och 19 år sju pojkar och 

tre tjejer. Intervjuerna gjordes 3-12 

månader efter att föräldern avlidit. 

N= 10 

(3) 

 

Några ungdomar kände sig inte 

inkluderade av varken förälder 

eller sjukvårdspersonal, då de inte 

fått information kring sjukdomen 

och allvaret. Svårt för ungdomar 

att se föräldrar lida av symtom. 

Några ungdomar valde att inte 

vara med sin förälder under sista 

tiden av livet, de ville ha andra 

minnen. Ungdomar ville inte 

belasta den friska föräldern med 

sin sorg och de saknade någon att 

prata med. 

 

Hög 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: 

Studentlitteratur. 


