
 1

Utbildningsprogram för  
sjuksköterskor 180 hp 
Kurs 2VÅ60E 
Ht 2012 
Examensarbete, 15 hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIN FÖRÄLDER HAR CANCER 
En kvalitativ litteraturstudie om ungdomars upplevelser av att leva med en cancersjuk 

förälder.  
    

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

Författare: 
Fanny Axelsson 

Ajla Makic



 2

Titel Ungdomars upplevelser av att leva med en 
cancersjuk förälder.  
En kvalitativ litteraturstudie 

Författare Fanny Axelsson och Ajla Makic 

Utbildningsprogram Utbildningsprogrammet för sjuksköterskor 
180 hp 

Handledare Lisbet Andersson 

Examinator Sylvi Persson 

Adress Linnéuniversitet, Institutionen för hälso- och 
vårdvetenskap.  
351 95 Växjö 

Nyckelord cancersjuk förälder, känslor, ungdomar, 
upplevelser.  

 

SAMMANFATTNING 
Bakgrund: När en förälder drabbas av cancer påverkas hela familjen, i synnerhet ungdomar 
då de samtidigt befinner sig i en känslomässig utvecklingsperiod där deras identitet utvecklas 
och frigörelseprocessen från föräldrarna inleds.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med en 
cancersjuk förälder.  
Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie och baserades på elva 
vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades enligt av Lundman och Graneheims (2008) 
beskrivning av innehållsanalys.  
Resultat: Resultatet presenterades i fyra kategorier och två underkategorier. Oro och rädsla 
inför framtiden, behov av information och delaktighet, behov av stöd samt att kunna utvecklas 
av erfarenheten. Resultatet visade att ungdomar hanterade sin förälders cancersjukdom på ett 
varierande sätt. En del valde att fly undan situationen medan andra valde att finnas närvarande 
för att hjälpa och stödja den sjuka föräldern. Dessa ungdomar uttryckte att de kom sin familj 
närmare och att de värderade livet på ett annat sätt än tidigare. 
Slutsats: Ungdomars rädsla och oro medför ett behov av information och delaktighet för att 
få en ökad förståelse och kontroll över situationen. Genom att erbjuda stödgrupper och samtal 
till ungdomar blir de uppmärksammade och en trygghet skapas. Sjuksköterskor bör i sin 
profession sträva efter lyhördhet för ungdomarnas unika och individuella behov i samband 
med förälderns cancersjukdom.
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INLEDNING  
”Vårt liv är en vindfläkt, en saga en dröm. En droppe som faller i tidernas ström. Den 

skimrar i regnbågens färg en minut, brister och faller och drömmen är slut.”  

(Cancerfonden, 2012a).  

Ovanstående dikt speglar hur lätt livet kan förändras. Ungdomar som lever med en cancersjuk 
förälder hamnar ofta i bakgrunden då omgivningens uppmärksamhet i högre grad inriktas på 
den sjuke. Författarna har i föreliggande studie utifrån verksamhetsförlagd utbildning och 
arbete uppmärksammat bristande stöd till ungdomar. Vi anser det betydelsefullt att 
uppmärksamma ungdomarnas situation. Den här studien kommer därför att belysa 
ungdomars, i åldrarna tio till tjugo år, upplevelser av att leva med en cancersjuk förälder.  

BAKGRUND 
 

Cancer 
Cancer är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar som kan uppstå i kroppens olika delar. 
Vilken sorts cancer som en människa drabbas av beror på vilken typ av cell som tumören 
kommer ifrån. Sjukdomen innebär att balansen i celldelningen har rubbats. (Cancerfonden, 
2012a). Varje människa och kropp är unik. En del av de som drabbats av cancer blir snabbt 
sjuka medan andras sjukdomsförlopp är långdraget (ibid.).  

Cancerformerna kan delas in i två olika grupper beroende på deras intensitet. Inom vården 
brukar de benämnas som en benign eller malign cancersjukdom (Brehmer-Andersson, 2011). 
Med en benign cancerform menas att sjukdomen är godartad och tenderar inte till att 
metastaseras. Den sprids alltså inte vidare till andra vävnader och organ. En benign cancer är i 
regel harmlös, men kan om den exempelvis är lokaliserad till hjärnan bli livshotande. En 
malign cancersjukdom brukar istället beskrivas som elakartad. Till skillnad från den 
godartade cancerformen så fortsätter den maligna cancern att växa och den sprids snabbt till 
angränsade vävnad och organ (ibid.).   

Familjens perspektiv 
Cancer kan vara en livshotande sjukdom som påverkar hela familjens vardagliga liv 
(Cancerfonden, 2012a; Rainville, Dumont, Simard & Savard, 2012). Sjukdomens intensiva 
behandling, symtom och biverkningar medför omprioriteringar för både den som är sjuk och 
även dess anhöriga. Omprioriteringarna leder i sin tur till att hela familjen får ett ökat ansvar 
för praktiska ting (Su & Ryan-Wegner, 2007). Det kan medföra ohälsa för övriga 
familjemedlemmar då ansvarsbördan kan bli belastande (Benzein & Saveman, 2004). Övriga 
familjemedlemmar får även hantera den osäkerhet som medföljer vid förälderns 
sjukdomsförlopp. Osäkerheten kan exempelvis handla om hur föräldern mår, vilket kan 
variera från dag till dag. Rutiner som funnits inom familjen och som tidigare varit viktiga för 
familjens vardagliga tillvaro kan också drastiskt förändras eller försvinna helt (Huizinga, Van 
der Graaf, Visser, Dijkstra & Hoekstra-Weebers, 2003; Osborn, 2007). 

Människor är beroende av samspel mellan andra människor och de betydelsefullaste 
personerna är oftast dem som står en närmast (Dahlberg & Segesten, 2010). Bristande



 2

kommunikation mellan familjemedlemmar kan leda till att varje familjemedlem tvingas 
hantera sin egen sorg utan stöd och det medför rädsla och oro (Kennedy & Lloyd-Williams, 
2009). Känslorna kan dessutom bli åsidosatta om den cancersjuka föräldern inte önskar att 
övriga i familjen ska vara delaktiga i dennes sjukdomsförlopp. Enligt Su och Ryan-Wegner 
(2007) kan den cancerdrabbade betvivla ungdomarnas förmåga att förstå och hantera 
förälderns sjukdom och väljer då att utesluta ungdomarna genom att inte låta dem bli 
delaktiga i sjukdomsförloppet.  

Ungdomars utveckling 
Ungdomsperioden debuterar vid tio års ålder och fram till nitton år sker det en kroppslig och 
biologisk utveckling hos ungdomar. Ungdomsperioden är ett avsnitt i livet då människan 
tränas inför vuxenlivet. Under puberteten sker en fysisk utveckling och ungdomarnas kropp 
förändras samtidigt som ungdomarnas kognitiva förmåga utvecklas vilket leder till ett abstrakt 
och analytiskt tänkande (Berg Kelly, 1998). Det medför att ungdomar utvecklar en 
självkännedom, analyserar sin identitet, tar ställning till sin framtid samt kan lättare hantera 
svåra situationer på ett mentalt plan än vad yngre barn kan (ibid.). Utvecklingen som sker 
under ungdomstiden skiljer sig dock mellan individer och det är inte ovanligt att känslor av 
osäkerhet och oro i samband med ungdomarnas identitetssökande uppstår (Rainville et al., 
2012). 

Ungdomars sätt att reagera på kriser är på många sätt likt de vuxnas. Deras utveckling 
resulterar i att flera av hjärnans styrsystem hjälper till att planera inför framtiden. Till skillnad 
från yngre barn förstår ungdomar innebörden av det som skett bättre och de kan även resonera 
sig fram till positiva och negativa aspekter av sitt eget beteende i situationen (Dyregrov, 
2010). Ungdomarna börjar närma sig vuxenlivet men de befinner sig fortfarande i en ålder där 
de upplever starkare känslor i högre grad än vad de vuxna gör. De kan även ha svårigheter att 
uttrycka dessa känslor. Det kan uttryckas som att ungdomarna har ett barns själ, fången i en 
vuxens kropp eller ses som att ungdomarnas upplevelser har en intensitet med en viss naiv 
och barnslig kvalitet, samtidigt som de har förmågan att reflektera som en vuxen individ 
(ibid.). 

Under ungdomstiden påbörjar ungdomarna omedvetet en frigörelse från föräldrarna, men 
samtidigt som de strävar efter att bli självständiga och oberoende, kommer de emellertid hålla 
kvar vid den trygghet som familjen och hemmet medför (Rainville et al., 2012).  

Ungdomars perspektiv 
När en förälder drabbas av cancer påverkas ungdomarna i familjen med reaktioner som kan 
yttra sig i form av stress. Stressen uppstår ofta då de ser sin förälder lida av sjukdomen, dess 
behandling och biverkningar. I situationer där en förälder diagnostiserats med cancer kan 
ungdomarna även uttrycka känslor av ilska och sorg samt oro och rädsla inför framtiden (Su 
& Ryan-Wenger, 2007). Ungdomar kan även reagera genom att hålla sina känslor inom sig 
(Visser et al., 2007). Det menar Visser et al. (2007) kan bero på att ungdomarna inte 
uppmärksammas av sina föräldrar. På samma gång befinner de sig i en period där de 
fortfarande inte är fullt rustade att hantera de känslor som kan uppstå när en förälder drabbas 
av cancer. Detta kan i sin tur leda till att ungdomarna löper större risk att drabbas av 
depression (Dyregrov, 2010; Rainville et al., 2012). Beteendet kan under kort och lång sikt 
orsaka störningar i det vardagliga livet såsom exempelvis koncentrationssvårigheter, låg 
självkänsla eller en slutenhet i sig själv (Su & Ryan-Wenger, 2007).  

Ungdomar som lever med en cancersjuk förälder behöver ofta kämpa med att kunna bevara 
ett, för dem, normalt vardagligt liv (Rainville et al., 2012). De oroar sig ofta över att gå miste 
om dyrbar tid med den sjuke föräldern, därför görs omprioriteringar för att fokusera på 
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familjen. Ungdomarnas framtidsplaner kan exempelvis sättas åt sidan vilket leder till att de 
inte får chans till att förverkliga sina möjligheter (Su & Ryan-Wegner, 2007).  

TEORETISK REFERENSRAM  
Studien utgår från ett vårdvetenskapligt förhållningssätt där fokus ligger på att belysa 
ungdomars subjektiva upplevelser av att leva med en cancersjuk förälder. Det innebär att 
erhålla kunskap för att sedan kritiskt granska och värdera den kunskapen. Det handlar även 
om att söka efter nya infallsvinklar och få förståelse för fenomenet (Nyström, 2008). 
Vårdvetenskapen belyser hur angeläget det är att möta, se människan samt respektera dennes 
syn på sin egen hälsa, ohälsa och sin livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Livsvärld 
Att uppmärksamma närstående och patienters perspektiv innebär att fokusera på deras 
livsvärld (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Människan utgör 
tillsammans med sin livsvärld en helhet och de kan inte skiljas från varandra (Dahlberg & 
Segesten, 2010). För att få en förståelse för den subjektiva upplevelsen måste människans 
individuella värld vara i centrum. En full förståelse för en annan individ kan dock aldrig 
uppnås, eftersom en separation från sin egen livsvärld är omöjlig, likaså att träda in i någon 
annans livsvärld (Birkler, 2008). Enligt Thurén (2007) tolkar varje enskild individ världen på 
olika sätt och utifrån de olika tolkningarna som sker så skapar människan sin egen livsvärld. 
En bättre förståelse för livsvärlden handlar om att se, förstå, beskriva och analysera hur 
individer upplever ett fenomen (Dahlberg et al., 2003). Ett vårdvetenskapligt förhållningssätt 
där ungdomarnas livsvärld uppmärksammas innebär att den berördas lidande och 
välbefinnande är i centrum (Birkler, 2008). Tillsammans kan dessa begrepp bidra till ökad 
förståelse för hur den enskilda individen påverkas i sitt livssammanhang (Dahlberg & 
Segesten, 2010). 

Välbefinnande och hälsa 
Att betona en individs livsvärld kommer oundvikligt beröra dennes välbefinnande (Dahlberg 
et al., 2003). Välbefinnandet erfars olika av varje enskild individ och kan kopplas samman 
med begreppet hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010; Wiklund, 2003). Att uppleva hälsa innebär 
att respektera sitt eget liv samt sig själv som en unik individ för att på så sätt kunna utvecklas 
som människa. Välbefinnande och hälsa kan skapas vid upplevelser av inre balans och 
känslor av jämvikt med sina medmänniskor. Detta leder i sin tur till att människan upplever 
en känsla av trygghet (Dahlberg et al., 2003; Dahlberg & Segesten, 2010). Trygghet kan 
beskrivas som en inre känsla vilken exempelvis kan förknippas med samhörigheten med 
andra individer.  Begreppet trygghet kan även kopplas samman med yttre faktorer som miljö, 
relationer, kunskap och kontroll (Dahlberg & Segesten, 2010).   

Ungdomar med en cancersjuk förälder pendlar mellan en rad olika känslor. Från en 
upplevelse av samhörighet med andra (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Samhörigheten 
med andra människor utgör en stor roll för individers hälsa och välbefinnande (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Tillsammans med känslor av hälsa och välbefinnande samt samhörighet och 
trygghet kan även känslor av delaktighet uppstå. Delaktighet benämns som individens 
rättigheter, självbestämmande, ansvar samt integritet och värdighet (Dahlberg & Segesten, 
2010; Ternestedt & Norberg, 2009). Människor påverkar och påverkas av andra människor 
och varje individ och familj har ett eget intresse av att främja hälsa genom att vårda sina 
svaga, sjuka och skadade (Dahlberg & Segesten, 2010).  
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Det är viktigt att  notera att välbefinnande kan uppstå trots ohälsa. En individ som lider av 
svår cancer kan alltså uppleva ett välbefinnande trots sjukdomen (ibid.) 

Lidande 
Lidande kan inte generaliseras mellan individer utan är något personligt och kan uppstå när en 
människa upplever att livsvärlden håller på att raseras (Wiklund, 2003; Wiklund, 2009). 
Lidandet utgörs av många känslor, exempelvis chock, förnekelse, förvirring och kaos samt 
ilska, rädsla, skam och hopplöshet (Wiklund, 2000). 

Att vara närstående och vårda en sjuk förälder är en tung uppgift för ungdomar. Ungdomarna 
i familjen utgör en viktig roll då de kan bidra till mening, sammanhang och stabilitet för den 
sjuka föräldern. Detta kan dock yttra sig som ett lidande för ungdomarna då deras roll att 
stabilisera och sammanföra familjen blir till en belastning (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Allt som har med vårt dagliga liv att göra påverkar vår hälsa och det välbefinnande som hör 
samman med hälsa. När en familjemedlem drabbas av sjukdom eller ohälsa, påverkas de 
övriga familjemedlemmarna genom att roller och rutiner hastigt förändras och därmed 
påverkas familjen som helhet (Benzein et al., 2009). Ungdomarna gör sitt yttersta för att den 
som är sjuk ska må bra, vilket leder till att det inte finns något utrymme kvar för deras egen 
sorg. För att inte orsaka ytterligare lidande för den som är sjuk hålls de egna känslorna och 
reaktionerna tillbaka och ungdomarna utstår sitt eget lidande i tystnad (Jakobsson, Andersson 
& Öhlén, 2009). Tystnaden kan ses som en ensamhet. Ensamhet är en stark känsla som för 
individen både kan vara påfrestande och lugnande. Att ofrivilligt uppleva känslor av ensamhet 
är ofta relaterat till frånvaro av andras närvaro eller känslor av bristande samhörighet med 
andra individer i sin omgivning (Dahlberg & Segesten, 2010).   

Ungdomar kan även känna ett lidande vid kontakt med vården. Denna form av lidande uppstår 
många gånger på grund av vårdpersonalens omedvetna handlande beroende på deras bristande 
kunskap om patienten eller en avsaknad av reflektion av ungdomars situation (Dahlberg & 
Segesten, 2010).  

PROBLEMFORMULERING  
När en familjemedlem drabbas av cancer påverkas hela familjen och hela vardagslivet rubbas. 
Omgivningens uppmärksamhet riktas automatiskt på den som blivit sjuk och ungdomarna i 
familjen hamnar då i bakgrunden (Cancerfonden, 2012b). Ungdomar upplever ett ökat ansvar 
vid förälderns cancersjukdom samtidigt som de präglas av osäkerhet och starka emotionella 
känslor i samband med deras ungdomsperiod. Under sjukdomsperioden har föräldrar inte 
alltid kraft och tid för att uppmärksamma sina barns behov, vilket kan leda till att ett lidande 
uppstår från ungdomarnas perspektiv (ibid.). Att synliggöra ungdomarnas tankar och känslor 
kan bidra till att deras situation kan förstås bättre av andra människor. Därför är det även av 
särskilt stort värde att inkludera ungdomarna och kommunicera med dem för att få en bild på 
hur deras livssituation ser ut (Dahlberg & Segesten, 2010). Som sjuksköterska får man även 
möjligheter att utgöra ett stöd och att ge vägledning till hela familjen. 

Frågeställningar: Hur ser ungdomarnas livssituation ut i hemmet? Hur ser ungdomarnas 
livssituation ut i skolan?  
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SYFTE   
Syftet med studien var att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med en cancersjuk 
förälder.  

METOD   
Författarna valde att genomföra en litteraturstudie med kvalitativ ansats vilket innebär en 
sammanfattning av tidigare forskning inom området. Genom en litteraturstudie erhålls inte 
bara ny kunskap utan den beskriver även hur kunskapen senare kan värderas och 
sammanställas till en helhet. En kvalitativ studie valdes därför att den inriktar sig på den 
subjektiva upplevelsen och med hjälp av en kvalitativ ansats skapas även en bättre förståelse 
för människors förväntningar, upplevelser och behov vid särskilda situationer (Dahlborg 
Lyckhage, 2006a; Lundman & Graneheim, 2008). 

Datainsamling 
Vid datainsamlingen användes databasen Cinahl eftersom den är lämplig inom det 
vårdvetenskapliga området (Polit & Beck, 2004). Sökorden som användes var exempelvis 
adolescent, parent, cancer, experience och coping. Dessa formulerades och valdes ut då de 
ansågs vara relevanta till föreliggande studie. För att få en så exakt sökning som möjligt så 
användes sökorden både enskilt och i kombination med varandra. Författarna fann artiklar 
genom att först läsa deras titel för att sedan gå vidare till att läsa artiklarnas abstrakt. På så vis 
kunde författarna avgöra om artiklarna svarade an på syftet. Sökningen i databasen Cinahl 
resulterade i elva artiklar valdes (Bilaga 1). I artiklarna har sammanlagt 105 ungdomar 
intervjuats.   

Artiklarna kvalitetsbedömdes med hjälp av Willman, Stoltz och Bathsevanis (2011) 
modifierade protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Bilaga 2). 
Granskningen bestod av 15 frågor vilka besvarades med ett ja, nej eller vet ej. Poängen 
motsvarade artiklens kvalitet. Positivt svar på minst tolv frågor motsvarade hög kvalitet och 
minst tio positiva svar motsvarade medelhög kvalitet. För att underlätta jämförandet mellan 
artiklarna räknades antalet poäng om till procent (Bilaga 2). Med hjälp av Lundman och 
Graneheims (2008) innehållsanalys har resultatet i de utvalda artiklarna analyserats (Bilaga 
3).  

Urval 
För att finna relevanta artiklar för studiens syfte gjordes först ett urval. Ett urval ökar 
möjligheterna till att kunna förklara, beskriva och skapa en förståelse för det studerade 
problemområdet (Forsberg & Wengström, 2008). Inklusionskriterierna för urvalet var 
ungdomar mellan tio till tjugo år, kvalitativa och vetenskapliga orginalartiklar som var peer-
reviewed. Att en artikel är peer-reviewed innebär enligt Willman et al. (2011) den är granskad 
av expertis inom området innan den publiceras. För att kontrollera om tidskrifterna som 
artiklarna var publicerade i var vetenskapliga, granskades de i Ulrichsweb™. Ytterligare 
inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och vara publicerade 
tidigast år 2006. Exklusionskriterierna var artiklar som innefattade barn under tio år eller 
vuxnas upplevelser eller som inte speglade ungdomars upplevelser samt artiklar med 
bristfällig kvalitet.   
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Analys 
En manifest innehållsanalys genomfördes efter Lundman och Graneheims (2008) beskrivning 
för kvalitativa artiklar vilket innebär att det uppenbara och synliga i texten analyseras. 
Analysarbetet i kvalitativa analyser innebär att de valda artiklarnas resultat delas in i 
kategorier och sätts samman till en ny helhet som svarar an på syftet i den aktuella studien 
(ibid.). 

Första steget i analysarbetet var att författarna läste igenom de utvalda artiklarna var för sig 
och sedan tillsammans. Författarna emellan förde en diskussion om artiklarna uppfyllde 
föreliggande litteraturstudies syfte. Artiklarna lästes ett flertal gånger och detta gjordes för att 
skapa en övergripande bild av textmassan och för att få texten att framstå som en bekant 
helhet. Därefter markerades de meningsbärande delarna som ansågs besvara syftet. 
Meningsbärande enheter är ord som är meningsbärande i en text (Lundman & Graneheim, 
2008). Efter att meningsenheterna togs ut så kondenserade författarna enheterna, vilket 
innebar att texten blev kortare och mer lätthanterlig utan att textens centrala innebörd 
ändrades. Därefter jämfördes de kondenserade meningsenheterna och koder bildades som 
kortfattat beskriver innehållet i meningsenheterna, som även de jämfördes av författarna. De 
koder som hade liknande innebörd sammanfördes till kategorier. I en kategori framkom 
variationer som bildade två underkategorier (ibid.). Exempel på analysförfarande presenteras 
nedan. 

Figur 1. Exempel på analysförfarande. 

Meningsbärande 
enhet: 

Kondenserad 
meningsenhet: 

Kod: Kategori: 

The uncertainty 
pertaining to a 
parent’s health 
made a few 
participants feel 
as if their lives 
were on hold. 

Osäkerheten 
medförde 
känslor av att 
livet stod stilla. 

Osäkerhet och 
ängslan. 

Oro och rädsla 
inför framtiden. 

   

Etiska överväganden 
Samtliga artiklar i litteraturstudien har följt etiska principer och blivit granskade av etisk 
kommitté i enlighet med Helsingforsdeklarationens (2008) krav. Detta innebär att artiklarnas 
informanter bland annat har gett sitt samtycke och godkännande om deltagandet i studien. De 
informanter som var yngre än 18 år fick med sina föräldrars godkännande delta i studien. 
Deltagarna har även fått information berörande studiens syfte samt om sina rättigheter att 
avsluta sitt deltagande när som helst under pågående studie. Informanternas uppgifter 
behandlades konfidentiellt.  

Strävan har varit att presentera resultatet på ett objektivt sätt och eftersom litteraturstudien 
baseras på redan publicerat material är författarna medvetna om att innehållet i artiklarna inte 
får snedvridas eller omvandlas. Artiklarna resultat har analyserats och översattes noggrant och 
sanningsenligt gemensamt av författarna med hjälp av ordböcker. Citaten i resultatet behölls 
på engelska för att öka trovärdigheten. 
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RESULTAT  
Resultatet grundar sig i elva artiklar och utifrån dessa artiklar har fyra kategorier skapats. En 
av dessa kategorier presenteras i form av två underkategorier. De skapade kategorierna 
beskriver ungdomars upplevelser av att leva med en cancersjuk förälder (Figur 1).  

 

Figur 2. Kategoriöversikt. 

 

Oro och rädsla inför framtiden  
Den mest framträdande oron som ungdomarna uttryckte var att de hade begränsad tid att dela 
med sin förälder och att de var tvungna att planera sina liv utifrån den sjuka föräldern 
(Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2011). När ungdomarna blev medvetna om förälderns 
cancer upptogs deras tankar av hur deras liv skulle se ut i framtiden. Om de skulle leva med 
eller utan sin förälder. De upplevde även en osäkerhet och rädsla angående förälderns hälsa. 
Känslan av att hela tiden vänta på att någonting skulle hända uttrycktes av ungdomarna som 
att deras liv stod stilla eller som om de levde i ett tomrum. Ungdomarnas upplevelser av att 
deras liv var på paus medförde att de hade svårt att gå vidare med sina egna liv (Puterman & 
Cadell, 2008; Finch & Gibson, 2009). Ungdomarna oroade sig över den ärftliga risken att 
drabbas av cancer och att de kanske hade en ökad hälsorisk på grund av deras genetiska 
mottaglighet för cancer (Kristjanson, Chalmers & Woodgate, 2004). En studie av Davey, 
Tubbes, Kissil & Niño (2011) visar att endast en minoritet av ungdomar uttryckte oro över 
den genetiska aspekten av cancer.  

Resultatet visade även att kommunikationsbrist mellan ungdomar och deras föräldrar kunde 
bidra till en ökad oro, stress samt psykisk påverkan (Diareme, Tsiantis, Romer, Tsalamanios, 
Anasontzi, Paliokosta & Kolaitis, 2007). Studier visade också att ungdomar som höll sina 
känslor inom sig led större risk att drabbas av depression (Kopchak Sheehan & Burke 
Draucker, 2011). 

Flera ungdomar önskade att få leva ett liv utan att behöva känna skuldkänslor för att ha roligt 
(Puterman & Cadell, 2008). De upplevde även en sorg och oro över att deras förälder 
måhända inte skulle vara delaktig i viktiga livshändelser senare i livet (ibid.). Ungdomarna 
önskade därför ha en mer exakt tidsram för hur länge deras förälder skulle leva för att lättare 
kunna planera för framtiden (Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008).  

”They’re supposed to be grandparents to our children. They’re supposed to be there for our 
weddings. And they’re supposed to be there to meet the man what we fall in love with…and 
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it’s so scary that they aren’t, that they might not be able to see those fabulous parts of our 
lives that they are supposed to see before they die.” (Puterman & Cadell, 2009). 

Många ungdomar upplevde att de roller som fanns inom familjen hotades (Davey et al., 2011; 
Finch & Gibson, 2009). Tankar som inte var relaterade direkt till förälderns sjukdom visades, 
exempelvis tankar kring konsekvenser för familjens ekonomi (Kristjanson et al., 2004). 
Ungdomar funderade ofta om hur de skulle agera för att försöka ersätta föräldern om denne 
gick bort. De funderade också över vem som skulle ta över förälderns tidigare uppgifter och 
ansvar (Finch & Gibson, 2009). 

Hur ungdomarna hanterade sin oro och rädsla över att deras förälder var cancersjuk varierade. 
Det väsentliga var dock att de ville förvara eller samla på sig så mycket minnen från deras 
föräldrar som möjligt, som de sedan i framtiden kunde se tillbaka till och använda för att 
minnas. De speciella minnena såg ungdomarna som skatter som de kunde ha med under hela 
livet. Exempel på minnen var smycken, tatueringar, böner och bilder av föräldern (Kopchak 
Sheehan & Burke Draucker, 2011).  

Behov av information och delaktighet  
De flesta ungdomarna upplevde att de hade bristande kunskap om hur cancersjukdomar 
påverkar kroppen och hur sjukdomen behandlas. ”I did not know anything about cancer, only 
that it is dangerous and people die. At the start of the illness, I thought a lot about him 
dying.” (Bugge et al., 2008). Flertalet av dessa ungdomar uttryckte att de var av behov av 
utökad kunskap eftersom de endast hade en uppfattning om vad cancer var (Davey et al., 
2011).  

Det ansågs enligt ungdomarna betydelsefullt att få kunskap och att känna sig delaktiga redan 
från debuten av förälderns cancersjukdom (Finch & Gibson, 2009). Ungdomarna uttryckte att 
de ville veta vad som pågick och vad som skulle hända med deras föräldrar, i avsikt om att 
kunna ta hand om föräldern (Thastum, Johansen, Gubba, Olesen & Romer, 2008). Med hjälp 
av kunskap och information kände sig ungdomar tryggare (Clemmens, 2009).  

”..and they told me exactly what it was all about, and I felt better because I thought it was 
worse than it was and so I found out all of the details…and it was good to know everything 

they knew.” (Clemmens, 2009). 

De ungdomarna som fick information om sjukdomen var tacksamma över den. De menade att 
information om normalt förekommande känslor som kan uppstå vid situationer där en förälder 
blivit sjuk kändes som en trygghet för dem. Till exempel uppskattade de att veta att känslor 
som exempelvis ilska och skuld var normalt i dessa sammanhang (Kristjanson et al., 2004). 

Resultatet visade att de flesta ungdomarna ansåg att det var stressande och oroväckande att 
leva med en osäkerhet av att exempelvis inte veta hur framtiden skulle se ut (Puterman & 
Cadell, 2008).  Flertalet ungdomarna önskade att föräldern själv hade berättat om sin 
cancersjukdom direkt efter att föräldern blivit diagnostiserad. De ungdomar som istället fick 
leva med osäkerheten om vad cancer innebar var själva tvungna att söka efter information om 
sjukdomen via vänner, internet och böcker och fick på så vis ökad förståelse och kunskap 
(Finch & Gibson, 2009). Bristfällig kommunikation inom familjen kunde leda till att 
ungdomar inte får den kunskap de behövde för att klara av att hantera situationen (ibid.). När 
ungdomarna inte fick någon ärlig information om sjukdomen och dess prognos uttryckte de 
att de kände sig ensamma och utlämnade med tankar och funderingar de inte hade några svar 
på (Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2011). En del ungdomar uppgav att de inte fått 
någon information överhuvudtaget om föräldrarnas sjukdom men trots det så förstod de att 
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någonting var fel. Genom observationer av den sjuke förälderns ansiktsuttryck, kroppsspråk 
eller beteende kunde de läsa av situationen och förstå att någonting bekymrade föräldern 
(Thastum et al., 2008). 

I resultatet framkom det att ungdomarna hade ett visst behov av att bli informerade om 
förälderns exakta levnadslängd.  Det fanns dock de ungdomar som valde att inte ta reda på hur 
länge föräldern hade kvar. ”I did not dare to ask how long he could live and he did not say 
anything.” (Bugge et al., 2008). Dessa ungdomar fokuserade snarare på förälderns överlevnad 
och att ta tillvara på den tid de hade tillsammans, än att bara koncentrera sig på när föräldern 
skulle avlida (Buchwald, Delmar & Schantz-Laursen, 2011).  

Enligt ungdomarna bidrog deltagande vid sjukdomsvistelse till ökad förståelse för förälderns 
sjukdom samt kunskap om dess behandling och förlopp (Thastum et al., 2008). De 
uppskattade när sjukvårdspersonal behandlade dem som ’vuxna’ och när de erbjöds 
lättförståelig information (Kristjanson et al., 2004). Ungdomarna önskade inte bli förbisedda 
av den vårdpersonal som hade hand om föräldern utan istället få vara delaktiga i vården. 
Genom delaktighet uttryckte ungdomarna att de fick en ökad förståelse och kontroll över 
situationen (Davey et al., 2011; Bugge et al., 2008).  

”It is good to go to the hospital and see that they give treatment and do something. Mostly 
mum and dad and the doctor have told me about the illness. They have been very honest, and 

I’ve been told about everything.” (Thastum et al., 2008). 

Behov av stöd 
Risken att en förälder blir svårt sjuk eller helt plötsligt dör finns ständigt närvarande hos 
ungdomarna. Att leva med en cancersjuk förälder förändrade ungdomarnas livssituation och 
det som tidigare varit en trygghet i deras liv försvann (Buchwald et al., 2011). Resultatet 
visade att ungdomar hade ökad risk att utveckla psykisk stress, oro samt rädsla då rutiner eller 
roller inom familjen förändrades (Thastum et al., 2008).  

Ungdomarna ansåg att det var betydelsefullt att veta att det fanns någon att prata med och som 
de kunde ringa till när eller om det behövdes. De uttryckte att exempelvis ha 
sjukvårdspersonalens telefonnummer att ringa var till stor hjälp, även om de kanske aldrig 
behövde använda sig av det (Kristjanson et al., 2004).  

”I think just knowing the people were there for me. Cause, usually like before, I didn’t have 
any big, huge problems. Before, friends were friends, people were people. But now…they say 
”Here’s my number, give me a call…” and people were there for me. When I have a real big 
problem or I was really upset about some things, there would be people that would come pick 

me up …”Let’s go for a coffee, and we’ll discuss it.” (Kristjanson et al., 2004). 

Stöd från familj och vänner 
Resultatet visade att en del ungdomar valde att hålla sina känslor inom sig (Finch & Gibson, 
2009). De upplevde att de inte hade någon att vända sig till, ingen som förstod vad de gick 
igenom eller som kunde relatera till de känslor som de upplevde. De ungdomar som beslöt sig 
för att hålla sina känslor för sig själva använde sig istället ofta av exempelvis musik, studier 
eller träning för att få utlopp för sina tankar (Clemmens, 2009). De uttryckte att de behövde 
någonting som distraherade dem från att tänka på sjukdomen och med hjälp av musiktexter 
kunde ungdomarna reflektera över samt lättare hantera situationen, samtidigt som de även 
kunde förhålla sig känslomässigt starka gentemot föräldern (ibid.). Flera ungdomar skapade 
även andra individuella sätt att hantera situationen av att leva med en cancersjuk förälder. En 
del ungdomar byggde exempelvis upp skalor som omfattade förälderns nuvarande tillstånd 
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samt eventuella förändringar i tillståndet. Andra tog hjälp av böner eller yoga för att skapa en 
inre balans (Buchwald et al., 2011; Davey et al., 2010). 

Resultatet visade att flertalet ungdomar uttryckte att de behövde vara känslomässigt starka 
gentemot sin sjuka förälder. För att inte riskera att belasta eller göra föräldrarna upprörda 
valde ungdomarna exempelvis att undvika att prata om eller ställa frågor om sjukdomen och 
dess förlopp (Finch & Gibson, 2009). Flera ungdomar uttryckte att det kändes obekvämt att 
vända sig till den föräldern som var sjuk för att få tröst och stöd. Det borde egentligen vara 
föräldern som behöver stöd, inte tvärtom menade ungdomarna (Clemmens, 2009).   

”//it’s like you know when something can break easily really careful with it?.. and in the 
beginning it was hard that you felt that you had to think before you spoke just in case it upset 

her..” (Finch & Gibson, 2009). 

I resultatet framkom även att ungdomar var i behov av att deras familj bistod dem med 
stabilitet, trygghet och stöd (Puterman & Cadell, 2008). Att få stöd från familjen visade sig 
vara en viktig faktor för att förebygga psykiska påverkningar hos ungdomar (Bugge et al., 
2008). Flera ungdomar upplevde dock att det var av större betydelse att få stöd från en vän än 
en förälder, eftersom de lättare kunde identifiera sig med någon i deras egen ålder. ”//if felt 
better coming from a friend..” (Finch & Gibson, 2009). En del ungdomar hade dock svårt 
eller ville helt enkelt inte öppna sig för sina vänner. De upplevde att vännerna inte skulle 
förstå eftersom de själva inte hade någon erfarenhet av att leva med en cancersjuk förälder. 
”//my friends don’t really understand breast cancer because their parents don’t have it. It’s 
nice to tell them but they don’t really understand.” (Davey et al., 2010). 

I resultatet framkom det att bristen på kommunikation mellan familjemedlemmarna i en 
cancerdrabbad familj resulterade till att de upplevde att de inte hade någon kontroll över 
varken den sjuka förälderns situation eller sin egen situation (Finch & Gibson, 2009). 
Ungdomarna kunde också genom öppenhet och kommunikation inom familjen få en 
förändrad syn på cancer som i sin tur kunde resultera till att ungdomarna kunde hantera sina 
känslor på ett bättre sätt (ibid.). De ungdomar som valde att dela sin oro och sina tankar med 
sin förälder uttryckte att öppenhet och tillit hade gjort deras relation med föräldern starkare. ”I 
can speak my mind and they can as well.” (Finch & Gibson, 2009). På samma sätt som 
ungdomarna kunde uttrycka sina känslor och öppet tala med föräldrarna om sina upplevelser 
så kunde även föräldrarna vara öppna om sina egna känslor (ibid.).  

Ungdomar beskrev också sina vänner som stödjande när de umgicks. De frågade om deras 
förälder, var där och erbjöd kramar och skämtade med dem för att lätta på stämningen och 
distrahera dem. En del ungdomar uttryckte att vänners skämt kunde uppfattas som olämpliga 
eller sårande. Släktingar och familj beskrevs som en hjälpsam och stödjande grupp, då 
ungdomarna fick hjälp av dem i form av exempelvis städning eller matlagning. 
Familjemedlemmar sågs också som stödjande när de inte tvingade ungdomarna att öppna sig 
(Kristjanson et al., 2004). 

Stöd från skolan 
Resultatet visade att skolan var för många en viktig plats under ungdomsåren men att 
ungdomarnas känslor gentemot skolans stöd varierade (Finch & Gibson, 2009). En del 
ungdomar upplevde att de inte fick någon respons av lärare när deras förälder blivit sjuk. De 
uttryckte att lärarna inte tycktes bry sig eller vilja lägga någon energi på varken ungdomarnas 
känslor eller den sjuke förälderns tillstånd (ibid.). ”I would have liked them to sort of 
acknowledge that I might actually be upset, rather than ignore it which is what I feel they are 
doing..” (Finch & Gibson, 2009).  Ungdomarna antog att lärarnas ignorans kunde bero på att 
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de var rädda att orsaka mer problem eller öppna upp gamla sår som skulle såra ungdomarna 
(Buchwald et al., 2011).  

I resultatet framkom att ungdomar ofta använde skolan som en distraktion. Genom att 
fokusera på någonting annat än förälderns sjukdom ett par timmar gav det dem styrka att klara 
av samt att hantera situationen i hemmet (Davey et al., 2010). Flera ungdomar uttryckte även 
att de lade energi på att få bra betyg i skolan och ta examen för att göra föräldrarna stolta 
vilket i sin tur skulle bidra till att ungdomarnas självkänsla ökade (ibid.).”//graduating this 
year, getting scholarships, and running track, stuff like that keep her happy, keep her going..” 
(Davey et al., 2010). 

Att kunna utvecklas av erfarenheten 
Resultatet visade att ungdomar som levde med en cancersjuk förälder kunde utvecklas i 
positiv riktning av erfarenheten (Wong, Cavanaugh, MacLeamy, Sojourner-Nelson, 
Koopman, 2009). De ungdomar som hade en sjuk förälder påverkades av egna 
omprioriteringar i sitt liv. Det som tidigare varit en viktig del i vardagen, var plötsligt inte lika 
betydelsefullt längre. Ungdomarnas liv kretsade istället kring föräldern och de började förstå 
vilken viktig roll deras förälder hade i deras liv (Puterman & Cadell, 2008; Clemmens, 2009). 
Det var inte ovanligt att ungdomarnas relation med föräldrarna blev starkare än vad den 
tidigare var (Wong et al., 2009). Enligt Puterman och Cadell (2008) uttryckte ungdomarna att 
deras liv fick en helt ny mening. ”I think the most important thing is that it made me 
appreciate what I have so much more. And to constantly be grateful for what I have.” (Wong 
et al., 2009). De kände tacksamhet gentemot människorna i sina liv och de slutade ta någon 
eller något för givet (ibid.).  

Ungdomarna uppskattade livet mer och det i sin tur ökade även deras inre styrka och de 
utvecklades som människor och kunde finna sin identitet (Davey et al., 2011). En studie av 
Wong et al. (2009) beskrev också att flera av de ungdomarna som levde med en cancersjuk 
förälder inte påverkades av det i skolan. Deras skolresultat var snarare bättre än tidigare, deras 
sociala kompetens hade blivit större och de hade även här utvecklats som människor.  

”I think I grew up a lot earlier than a lot of other kids because I was 12 when my mother got 
diagnosed.. at 12 years old, you’re supposed to start liking boys and worry about what kind of 
clothing you’re going to wear that day. I was worried about my mother dying.” (Wong et al., 

2009). 

Trots att de flesta ungdomar upplevde att de kunde finna positivitet i all bedrövelse så var det 
enligt Wong et al. (2009) en del ungdomar som uttryckte att sjukdomen endast medfört 
negativitet. De flesta av dessa ungdomar hade dock varit med om en situation där den 
cancerdrabbade föräldern avlidit. Ungdomarna menade att de var oroliga över att ännu en 
gång bli lämnade eller att bli svikna och på grund av det hade de svårt att lita på andra 
människor. De valde därför att hålla sig för sig själva och inte skapa några relationer med 
andra (ibid.). 

DISKUSSION  
Litteraturstudiens resultat visar att ungdomar är unika och att alla har varierande sätt hantera 
och uppfatta situationen där en förälder blivit sjuk. En del ungdomar flyr hellre från 
situationen än att ta itu med den, genom att fokusera på studier, musik eller träning. Andra 
ungdomar hanterar istället situationen genom att hjälpa och stötta den sjuka föräldern. 
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Flertalet ungdomar väljer även att hålla sig känslomässigt starka inför föräldern och tar då 
ofta på sig utökat ansvar inom familjen för att avlasta föräldern. På grund av sjukdomen 
gjordes det omprioriteringar i ungdomarnas liv som medförde att de kom familjen närmare 
och började även värdera livet på ett annat sätt än tidigare. Ungdomarna uttryckte rädsla, oro 
och stress över att eventuellt förlora en förälder. Oron och rädslan medförde i sin tur att 
ungdomarna upplevde ett behov av att få information samt tala med någon angående sin 
situation. 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa ungdomars upplevelser av att leva med en cancersjuk 
förälder. För att få en djupare förståelse för hur dessa ungdomar upplevde sin situation valde 
författarna att använda sig av en kvalitativ ansats. Metoden syftar till att få förståelse och 
belysa individers subjektiva upplevelser och livssituationer sett ur ett helhetsperspektiv 
(Willman et al., 2011) och anses därför lämplig till studien. Författarna genomförde en 
litteraturstudie som bygger på aktuell forskning och som gav svar på syftet.  
 
Självbiografier uteslöts till studien då det var svårt att finna biografier skriva av ungdomarna 
själva. En intervjustudie hade också kunnat svara an på studiens syfte men eftersom 
författarna ansåg sig själva ha bristfälliga kunskaper i intervjuteknik, speciellt vid intervjuer 
med barn och ungdomar. Författarna ansåg även att det skulle ha varit svårt att finna 
informanter. Ett etiskt godkännande för att få genomföra intervjuerna skulle behövas och 
därför uteslöts metoden.  
 
I artikelsökningen använde författarna databasen Cinahl. Den omfattar omvårdnadsforskning 
som bedömdes att vara relevant för studien (Polit & Beck, 2004). Författarna ansåg att 
tillräckligt många relevanta artiklar framkom i sökningen därför bedömde författarna att det 
inte var nödvändigt att söka i fler databaser. Databasen Pubmed kunde ha används för att få 
ett bredare utbud av artiklar men eftersom ett rikt och omfattande material redan hade 
uppnåtts så ansågs det vara tillräckligt. För att finna aktuella artiklar begränsades sökningen 
till artiklar publicerade från år 2006 till 2012. En artikel från år 2004 inkluderades dock även i 
studien då den ansågs vara relevant till föreliggande studie samt på grund av att den omfattade 
relevant och innehållsrik fakta som var till stor användning i resultatet. Artikelsökningen 
begränsades även till abstrakt och titel vilket ledde till att författarna fick ett hanterbart antal 
sökträffar. Författarna använde sig även av relevanta sökord tillsammans med AND vid 
artikelsökningen för att minska risken att få ett ohanterbart antal sökträffar. 
 
Elva vetenskapliga orginalartiklar granskades och kvalitetsbedömdes med hjälp av Willmans 
et al. (2011) protokoll för kvalitetsbedömning. Kvalitetsgranskningen medförde att endast 
artiklar som var peer-reviewed användes. Fördelen med bedömningsmallen som användes för 
artiklarna var att den stärkte studiens trovärdighet då endast artiklar med hög eller medelhög 
kvalitet inkluderades (ibid.). En risk kunde dock vara att vissa faktorer över- eller 
undervärderades. Lundman och Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys användes i 
studien. Fördelen med att använda sig av analysen var att den underlättade uppbyggnaden av 
studiens resultat. Att finna de meningsbärande enheterna i artiklarnas resultat ansågs 
exempelvis som en svårighet av författarna, för att om för breda meningsbärande enheter 
används finns det en risk att mer än ett fenomen blir belyst menar Lundman och Graneheim 
(2008).  
 
För att minska risken för feltolkning av innehållet i artiklarna lästes de igenom enskilt och 
sedan kvalitetsbedömde och diskuterade författarna artiklarnas resultat gemensamt. För att 
kontrollera den egna förförståelsen använde författarna sig av reflektion som redskap, vilket 
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enligt Dahlborg Lyckhage (2006b) innebär en medveten strävan om att hålla tillbaka den egna 
förståelsen av det som studeras. Denna strävan innebär att de egna föreställningarna och ens 
kunskaper, hållits tillbaka så att dessa inte okontrollerat har kunnat ta över och styra den 
pågående analysen.  
 
En svaghet som författarna fann var att en del artiklar som användes i studien inte endast 
inriktade sig mot ungdomarnas upplevelser utan även mot yngre barns upplevelser. Dessa 
artiklar hade dock kategoriserat åldersgrupperna i sitt resultat och författarna kunde därför 
särskilja ungdomarnas och barnens olika upplevelser. Ytterligare motiv till varför ungdomar i 
åldrarna tio till 20 valdes var att de artiklar som hittades i sökprocessen med hjälp av sökordet 
adolescens, inkluderade ungdomar i dessa åldrar. Författarna är medvetna om att den valda 
åldersgruppen kan leda till ett brett sökresultat under litteratursökningen och att ungdomar 
befinner sig i utvecklingsstadier där det kan finnas skillnader i deras individuella upplevelser, 
så som exempelvis kultur, livsstil och kön. I resultatet finns ett flertal länder representerade då 
författarna valde att inte begränsa artikelsökningen till något specifikt land. I de valda 
artiklarna har författarna inte heller funnit några skillnader i ungdomars upplevelser som har 
varit relaterade till deras ursprung. 
 
I resultatet användes även citat för att stärka ungdomarna upplevelser. För att inte riskera 
feltolkning och sänkning av resultatets trovärdighet (Polit & Beck, 2004) valde författarna att 
inte översätta citaten till svenska. Författarna ville även undvika översättningsfel samt att inte 
förvränga ungdomarnas upplevelser av att leva med en cancersjuk förälder. Övrig text i 
artiklarna översattes med hjälp av ordböcker för att översättningen skulle bli så korrekt som 
möjligt. I det engelska språket förekommer det lingvistiska begrepp som inte har någon 
svensk översättning, vilket i sig gör att det fanns en risk att författarna misstolkar vissa 
begrepp.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att ungdomar som lever med en cancersjuk förälder utsätts för en livskris och 
att de är i behov av stöd (Cancerfonden, 2012; Mitschke, 2008). Ungdomarna befinner sig 
dessutom i en period där deras förmåga att hantera svårigheter utvecklas, en tid där de skapar 
sin identitet samt där deras liv styrs av känslor (Berg Kelly, 1998; Stiffler, Haase, Hosei & 
Barada, 2008). Ungdomstiden är en period där ungdomarna påbörjar separationen från 
föräldrarna, men att de trots det är i behov av en trygg och stabil familj. Att leva med en 
cancersjuk förälder utgör en stor påfrestning för ungdomar speciellt när de redan befinner sig i 
en känslomässig ålder (Verdonck-de Leeuw, van Zureen, van Kleverlaan & van der Linden, 
2010). Trots att ungdomarna utvecklat ett abstrakt tänkande och kan enligt teorin hantera 
svårigheter så måste de kämpa med konsekvenserna som förälderns sjukdom medför 
(Fasciano, Berman, Moore, DeFrino, Jameson, Kennedy & Golant, 2006). De måste handskas 
med de nya roller som uppstår i familjen samtidigt som de måste acceptera det nya ansvaret 
som de plötsligt förväntas att ta (ibid.). Huizinga et al. (2003) menar att ungdomar kan 
reflektera över hur förälderns cancersjukdom inverkar på hela familjen. De är medvetna om 
sjukdomens konsekvenser och det lidande som den medför och de har därför en vilja att ta 
mer ansvar i hemmet och underlätta för föräldern.  
 
Tillsammans med ungdomarnas egna krav på sig själva samt omgivningens krav kan de dock 
känna en press och belastning som möjliggör att de inte kan bemästra det nya ansvaret. Att 
vara ett stöd för föräldern och samtidigt ha utökat ansvar i hemmet kan vara både fysiskt, 
emotionellt, socialt och psykologiskt ansträngande (Mitschke, 2008, s. 167; Werner-Lin & 
Biank, 2009). Ungdomars tveksamma känslor och deras vilja att hjälpa sin sjuka förälder kan 
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även hota deras egen hälsa och leda till att ett lidande uppstår. Dahlberg och Segesten (2010) 
menar att för att ge ungdomarna stöd krävs det öppenhet och följsamhet gentemot dem. Att 
vara öppen innebär att möta och se ungdomarna som unika individer, respektera det som sägs 
samt visa intresse för ungdomarnas situation och deras upplevelser av situationen (Dahlberg 
& Segesten, 2010; Dahlberg et al., 2003). Ett öppet och följsamt möte med ungdomar kan 
även bidra till att ungdomarna upplever känslor av att bli hörda det kan i sin tur leda till en 
känsla av trygghet (Dahlberg et al., 2003). Genom samtal med en annan individ kan en 
relation skapas och ungdomarna kan lättare förstå sin egen existens. Därmed kan de också 
lättare uppleva känslor av mening, sammanhang och trygghet (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Resultatet visar att ungdomar uttrycker en stor betydelse av att dela med sig av sina känslor 
och tankar med vänner eller ungdomar i liknande situationer. Författarna anser att 
sjukvårdspersonal har ett ansvar att ge information till ungdomar om alternativa möjligheter 
för att finna stöd. Exempel på stöd som sjukvårdspersonal kan framföra till ungdomar kan 
vara stödgrupper med ungdomar i liknande situationer. Risken finns dock att 
sjukvårdspersonal emellanåt har begränsade möjligheter att finna tid till att hjälpa närstående 
på djupet och det är författarna medvetna om. Författarna anser dock att sjukvårdspersonal har 
ett ansvar att vägleda anhöriga och i detta fall ungdomar till alternativa tillvägagångssätt för 
att finna stöd, trots tidsbrist. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) skriver att 
sjukvården ska beakta en ungdoms behov av information, råd och stöd då en förälder har en 
allvarlig fysisk sjukdom. 

Resultatet visar att ungdomar upplever förälderns cancersjukdom som en känslostark 
upplevelse. Känslor som oro och rädsla upptog en stor del av ungdomarnas vardag som de var 
tvungna att hantera. Ungdomar önskade kunskap angående vanligt förekommande känslor och 
upplevelser som kan uppstå hos dem i liknande situationer. De skapar sig en egen bild och 
egna förklaringar som kan ses som felaktiga, som exempelvis att de har orsakat sjukdomen 
eller att de har förvärrat tillståndet (Lewis, Casey, Brandt, Shands & Zahlis, 2006). 
Författarna anser därför att det är viktigt med att ge ungdomar information om vanligt 
förekommande känslomässiga reaktioner och på det sättet underlätta ungdomarnas hantering 
av situationen.   

Ungdomar försökte skydda sin förälder och i resultatet framkom det att ungdomar undvek att 
visa och uttrycka sin oro och rädsla över situationen för att inte överföra oron till föräldern. 
Eftersom upplevelsen av förälderns cancersjukdom är känslosam uttrycker ungdomar att de 
även är tvungna att kämpa med sina känslor för att klara av vardagen. Författarna till 
föreliggande studie tror att ungdomar döljer sina känslor och detta kan leda till ett lidande för 
ungdomar eftersom de inte får möjlighet att uttrycka sig. Sjukvårdspersonal har som uppgift 
att främja hälsa och förebygga ohälsa hos både patienten och dess anhöriga. Genom att ge 
ungdomar plats att uttrycka sina känslor kan sjukvårdspersonal främja hälsan genom att de 
lättare kan uttrycka sig och öppet vågar visa sina känslor. Tidigare fanns det ringa resurser 
inom vården för att kunna möta upp de cancerdrabbade och deras anhörigas emotionella 
behov. På senare år har utvecklingen gått framåt och familjer har fått bättre möjligheter till 
information, utbildning och stöd i form av delaktighet (Surbone, 2006). Resultatet visar att 
informationen fortfarande brister och ytterligare förbättringar måste göras. 

I resultatet framkom det att ungdomar känner sig förbisedda både allmänt och när de inte får 
information av vårdpersonal som vårdat deras sjuka förälder vilket var ett framstående 
stressmoment för ungdomarna. Författarna anser att sjukvårdspersonal bör ta hänsyn till att 
ungdomar har varierande känslor och tankar och att ungdomar upplever situationen olika. 
Ungdomars upplevelser och behov kan uttryckligt synliggöras genom att ta hänsyn till deras 
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livsvärld och möta upp dem i svåra situationer. Genom att se individen ur ett 
livsvärldsperspektiv får sjukvårdaren tillgång till individens perspektiv på situationen och 
samtidigt hjälpa individen att uppnå hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Resultatet visar att ungdomarnas livsvärld förändrades när deras förälder blev sjuk. Förälderns 
sjukdom fick dem att inse hur viktigt det är att ta till vara på vad de hade här och nu. Trots att 
sjukdomen ofta medför negativa upplevelser, känslor och tankar så anser författarna att den 
även kan bidra till positiva effekter. Enligt resultatet upplevde en del ungdomar att de fått ett 
starkare band med föräldern efter att de diagnostiserats med cancer. Att uppleva ett starkare 
band med den sjuka föräldern kan kopplas samman med Dahlberg och Segestens (2010) 
beskrivning av mening och sammanhang. Det som en individ anser vara betydelsefullt har en 
mening i individens liv. Upplevelsen av att känna samhörighet kan uppstå då människor lever 
tillsammans i familjer, uppskattar och älskar varandra. Dessa upplevelser kan också uppstå 
när individer stärker varandras hälsa genom exempelvis samtal, empati och kärlek (ibid.).    

Ungdomarna uttrycker även i resultatet att de har slutat ta människor i deras liv för givet och 
istället börjat uppskatta dem och deras roll mer än tidigare. Erfarenheten av att ha en förälder 
med cancer resulterade även till att ungdomarna upplevde ett ökat omhändertagande av andra 
människor. Att utföra saker som individen själv tycker är meningsfulla kan bidra till en stark 
livskraft (Dahlberg & Segesten, 2010). Även om denna erfarenhet ses som positiv bör 
sjukvårdspersonal inte ta ungdomar för givet och tro att de alltid kommer lära sig utav den 
nyfunna erfarenheten. Författarna anser att sjukvårdspersonal ska vara där både för 
patienterna och för deras anhöriga, genom att ge stöd och information. Stöd i vården kan 
exempelvis handla om at erbjuda ungdomarna att delta i stödgrupper tillsammans med andra 
ungdomar i samma åldersgrupp där de kan stötta varandra. Genom stödet kan ungdomarna 
skapa en relation som kan stärka och avlasta dem. Stödet till ungdomarna bör även finnas i 
skolan och i hemmet i form av kontakt med en kurator som kan uppmärksamma ungdomarnas 
behov.  

SLUTSATS  
Resultatet visar att ungdomar hade behov av kunskap och stöd på grund av den oro och rädsla 
som situationen medfört. En ökad kunskap om hur ungdomar upplever att leva med en 
cancersjuk förälder, ger stora möjligheter för sjuksköterskor att förstå ungdomarna om hur det 
är att vara anhörig. Kunskapen är nödvändig för att synliggöra behoven som finns hos 
ungdomar. Med hjälp av kunskapen kan sjukvården möta ungdomars behov och ge ett 
individanpassat stöd för att underlätta för dem i svåra situationer vilket kan hjälpa dem i deras 
vardagsliv, som exempelvis i skolan och i hemmet. Eftersom varje människa är unik så är det 
betydelsefullt att vara lyhörd för deras individuella behov. Rädslan över att kanske mista en 
förälder i sjukdom kan för många ungdomar minska då de får vara delaktiga i vården. 
Författarna till föreliggande studie anser att behov finns för ytterligare forskning angående 
ungdomars upplevelser av hur de önskar att bli bemötta i sjukvården. Förståelse och stöd är en 
nödvändighet för att kunna ge god vård i sjukvården.  
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BILAGOR 

Artikelsökning        Bilaga 1. (1) 

Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Inkluderade 
artiklar 

CINAHL 2012-11-12  

2012-11-15 

Adolescent children (All text)  
AND Cancer  

249 

10 

 

3 

CINAHL 2012-11- 11 Adolescent (All text) 

AND Coping 

AND Parent cancer (All text) 

62 722 

   1320 

        9 

 

 

2 

CINAHL 2012-11-02 Cancer 

AND Parental experience 
AND Children 

36 069 

8 

7 

 

 

2 

CINAHL 2012-10-15 Neoplasms 
AND Parental 

AND Children 

35 461 

210 

130 

 

 

1 

CINAHL 2012-10-15 Coping 

AND Parent cancer 

AND Adolescence (All text)  

AND Children (All text) 

7810 

348 

159 

107 

 

 

 

1 

CINAHL 2012-10-10 Adolescence (All text) 

AND Cancer  

AND Parents (All text) 

AND Children (All text)  

61 176 

2515 

280 

182 

 

 

 

1 

CINAHL 2012-10-10 Adolescence (All text) 

AND Support  

AND Children 

AND Cancer 

80 158 

8767 

2490 

175 

 

 

 

1 
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Granskningsprotokoll        Bilaga 2 s. 1(3) 

Granskningsprotokoll av Willman, Stoltz & Bahtseva (2011, s. 175). 

Kvalitetsbedömning av vårdvetenskapliga studier med kvalitativ metod 

Ja = 1p     Nej = 0p     Vet ej = 0p   

1. Tydlig avgränsning/problemformulering Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristiska  Antal: Ålder:  Kön: 

2. Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 

3. Etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej 

Urval    

4. Relevant? Ja Nej Vet ej 

5. Strategiskt? Ja Nej Vet ej 

Metod för    

6. Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

7. Datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 

8. Analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 

Giltighet     

9. Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej 

10. Hård och datamättnad? Ja Nej Vet ej 

11. Råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet    

12. Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande till en    

13. Teoretisk referensram? Ja Nej Vet ej 

14. Genereras teori? Ja Nej Vet ej 

15. Huvudfynd    

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  

Sammanfattande bedömning av kvalitet:  

Hög (≤80%) Medel (70  %) Låg (>70%)  
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Exempel på gjord Kvalitetsbedömning      Bilaga 2 s. 2(3) 

enligt Willman, Stoltz, Bahtseva (2011).  

Av hög kvalité  

Artikel: ´We are survivors too´: African-American youths’ experiences of coping with 
parental breast cancer.  

1. Tydlig avgränsning/problemformulering: Ja, ungdomar till föräldrar med bröstcancer i tre 
olika stadier.       1p 

Patientkaraktäristika  Antal: 12 st Ålder: 11-18  år     Kön: Både män och kvinnor 

2. Kontexten är presenterad    1p 

3. Etiskt resonemang fördes. Skyddande av uppgifter, medgivande etc. 1p 

Urval: 

4. Relevans: Ja. 12 ungdomar som är barn till föräldrar med bröstcancer i tre olika stadier. 1p 

5. Strategiskt: Ja. Urvalet gjordes från två olika källor där mödrarna befann sig i olika stadier. 
På två olika onkologmottagningar.      1p 

Metod: 

6. Urvalsförfarandet är tydligt beskrivet.    1p 

7. Datainsamlingen är tydligt beskrivet.    1p 

8. Analysen är tydligt beskriven.    1p 

Giltighet: 

9. Resultatet är logiskt.     1p 

10. Hård och datamättnad: Vet ej    0p 

11. Resultatet redovisas klart och tydligt.   1p 

Kommunicerbarhet: 

12. Analysmättnad: Ja     1p 

Redovisas resultatet i förhållande till en  

13. Teoretisk referensram: Vet ej      0p 

14. Genereras teorin: Ja, detta framtonas.    1p 

15. Huvudfynd: 
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Bilaga 2 s. 3(3) 

Ungdomarnas upplevelser och känslor uttrycktes mycket tydligt i artikeln och resulterade i att 
ungdomarna behövde mer stöd både i hemmet och i sjukvården i form av samtal och 
gruppdiskussioner. Ungdomarna upplevde även att deras behov av stöd och information av 
sjukvården bemöttes dåligt.      

Artikeln anses vara av hög kvalité eftersom 12 av 15 frågor med bestämda kriterier 
besvarades med ett ja.  

12 Ja = 80 % = Hög kvalitet
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Artikelöversikt                          Bilaga 3 s. 1(4) 
Författare  
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Design/Metod/Urval Resultat Etiska 
överväganden 

Kvalitet 

Clemmens A, D. 

2009 

USA 

Oncology Nursing 
Forum 

The Significance of 
Motherhood for 
Adolescents Whose 
Mothers Have Breast 
Cancer 

Beskriva ungdomars 
upplevelse av att leva 
med en bröstcancersjuk 
mamma 

Kvalitativ ansats där 
datainsamling utfördes 
genom semistrukturerade 
intervjuer. Elva deltagare i 
åldrarna 13-19 år valdes ut 
via cancerkliniker eller via 
psykiatriska kliniker.  

Resultatet visade att 
ungdomarna uttryckte känslor 
av chock, stress och sorg. 
Sjukdomen förändrade 
ungdomarnas vardagliga liv och 
de upplevde att det som tidigare 
varit en viktig del i deras liv inte 
betydde lika mycket längre.  

Ja Hög kvalitet 12/15 (80 %) 

Avsaknad av datamättnad, 
analysmättnad och genererad 
teori. 

Bugge E, K., Helseth, 
S. & Darbyshire P. 

2008 

Norge 

Cancer Nursing 

Children’s Experiences 
of Participation in a 
Family Support 
Program When Their 
Parent has Incurable 
Cancer 

Undersöka om det 
nämnda 
stödprogrammet 
uppfyllde målen genom 
att belysa ungdomars 
upplevelse.  

Kvalitativ ansats där 
datainsamling utförts med 
hjälp av intervjuer med 
öppna frågor. Intervjuerna 
utfördes med sju deltagare 
i åldrarna 11-17 år. 
Informanterna rekryterades 
via stödprogram.  

Resultatet visade att deltagarnas 
reaktion på föräldrarnas 
sjukdom påverkade deras 
vardagliga liv. Oro över 
framtiden och död samt 
sömnsvårigheter var vanligt.   

Ja  Hög Kvalitet 12/15 (80 %) 

Avsaknad av analysmättnad, 
teoretisk referensram och 
genererad teori. 

Wong L, M., 
Cavanaugh E, C., 
MacLeamy B, J., 
Sojourner-Nelson, A. 
& Koopman, C. 

2009 

USA 

Families, Systems, & 
Health 

Posttraumatic Growth 
and Adverse Long-
Term Effects of 
Parental Cancer in 
Children 

Belysa långsiktiga 
effekter av att leva med 
en cancersjuk förälder 

Kvalitativ ansats där 
informanter rekryterades 
genom chatforum, efter 
föreläsningar på Stanford 
University samt flygblad. 
Intervjuerna genomfördes 
med hjälp av öppna frågor 
för att få fram 
informanternas subjektiva 
upplevelse. Föräldrar och 
deras barn intervjuades. 
Barn och ungdomar var i 
åldrarna 7-17 år.  

Resultatet visade att 
informanterna både upplevde 
positiva och negativa effekter av 
att leva med en cancersjuk 
förälder. Deltagarna uttryckte 
att de slutade ta någonting för 
givet samt att de på många sätt 
växte upp tidigare. De upplevde 
även stress över att inte kunna 
kontrollera situationen samt oro 
för framtiden.   

Ja  Hög kvalitet 12/15 (80%)  

Avsaknad av analysmättnad, 
teoretisk referensram och 
genererad teori. 
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             Bilaga 3 s. 2(4) 

Författare  
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Design/Metod/Urval Resultat Etiska 
överväganden  

Kvalitet 

Puterman, J. & Cadell, 
S.  

 
2008 

Kanada 

Journal of 
Psychosocial 
Oncology 

Timing is Everything: 
The Experience of 
Parental Cancer for 
Young Adult 
Daughters – A Pilot 
Study 

Belysa hur tonåriga 
döttrar upplever sin 
förälders 
sjukdomsförlopp  

Kvalitativ ansats där 
informanterna rekryterades 
via flygblad och via 
cancerkliniker. Intervjuerna 
genomfördes med hjälp av 
ostrukturerade frågor. 
Kvinnor i åldrarna 20-29 år, 
intervjuades om sina 
upplevelser i sin ungdom.  

Resultatet visade att 
informanterna upplevde att 
deras syn på världen 
förändrades. De började 
uppskatta livet mer. Deras oro 
kretsade kring framtiden, om 
deras förälder skulle överleva 
samt om de själva skulle bli 
sjuka.   

Ja Hög kvalitet 12/15 (80 %) 

Avsaknad av hård och 
datamättnad, analysmättnad 
och genererad teori.  

Finch, A. & Gibson, F.  

2009 

Storbritannien 

European Journal of 
Oncology Nursing 

How do young people 
find out about their 
parent’s cancer 
diagnosis: A 
phenomenological 
study 

Belysa hur ungdomar 
upplever att deras 
förälder har cancer 

Kvalitativ ansats där 
informanterna rekryterats via 
posters. Intervjuerna 
genomfördes med hjälp av 
semistrukturerade frågor. 
Sju ungdomar intervjuades i 
åldrarna 14-18 år.  

Resultatet visade att ungdomar 
upplevde att cancerdiagnosen 
förändrade deras liv drastiskt. 
De kände sig tvungna att vara 
känslomässigt starka inför 
föräldern samtidigt som de 
skulle hantera sin egen rädsla 
och chock. 

Ja Hög kvalitet 12/15 (80 %) 

Avsaknad av hård och 
datamättnad, analysmättnad 
och genererad teori.  

Buchwald, D., Delmar, 
C. & Schantz-Laursen, 
B. 

2011 

Danmark 

Scandinavian Journal 
of Caring Sciences 

How children handle 
life when their mother 
or father is seriously ill 
and dying. 

Få förståelse för samt 
undersöka hur barn 
hanterar att deras 
mamma eller pappa är 
döende 

Kvalitativ ansats med ett 
hermeneutiskt 
förhållningssätt. Intervjuerna 
genomfördes med hjälp av 
öppna frågor. Författarna 
använde sig även av 
videodagböcker där 
ungdomarna talade om sina 
känslor och upplevelser. Sju 
ungdomar intervjuades i 
åldrarna 12-17 år.  

Resultatet visade att flera av 
informanterna upplevde att 
den trygghet som medföljer 
familjen försvann. Det gjordes 
omprioriteringar i deras liv, de 
upplevde ständig oro och 
stress.  

Ja Hög kvalitet 12/15 (80%) 

Avsaknad av hård och 
datamättnad, analysmättnad 
och genererad teori. 
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         Bilaga 3 s. 3(4) 

Författare  
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Design/Metod/Urval Resultat Etiska 
överväganden 

Kvalitet 

Davey, M., Tubbes, C., 
Kissil, K. & Ninjõ, A. 

2010 

USA 

Psycho-Oncology 

‘We are survivors’: 
African-American 
youths’ experiences of 
coping with parental 
breast cancer 

Undersöka hur 
afroamerikanska 
ungdomar hanterar 
föräldrarnas diagnos 
och behandling av 
bröstcancer samt att 
finna kulturella 
skillnader i hantering 

Kvalitativ ansats som 
genomförts med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer. 
Informanterna blev 
rekryterade från två olika 
onkologmottagningar. 12 
ungdomar i åldrarna 15- 18 
år intervjuades.  

Resultatet visade att 
ungdomarna uttryckte rädsla 
och osäkerhet för deras 
föräldrars situation samt inför 
en ovetande framtid. Även 
obehag gentemot diskussioner 
om cancer upplevdes av 
ungdomarna.   

Ja Hög kvalitet 12/15 (80%) 

Avsaknad av hård och 
datamättnad, analysmättnad och 
teoretisk referensram.  

Thastum, M., 
Birkelund-Johansen, 
M., Gubba, L., 
Bergolesen, L. & 
Romer, G. 

2008 

Danmark 

Clinical 
Childpsychology and 
Psyshiatri 

Coping, Social 
Relations and 
Communication: A 
Qualitative Exploratory 
Study of Children of 
Parents with Cancer 

Undersökning om hur 
information om 
föräldrarnas sjukdom 
ska ges till barn och 
hur barnen hanterar 
detta 

Kvalitativ ansats med två 
olika semistrukturerade 
intervjuer. En intervju 
tillsammans med barnet och 
en tillsammans med 
föräldern.  Informanterna 
blev rekryterade via två 
vårdavdelningar på ett 
universitetssjukhus. 21 barn 
från 15 familjer i åldrarna 8-
15 år intervjuades.  

Resultatet visade att barnen 
upplevde missuppfattningar 
och skuldkänslor relaterat till 
förälderns sjukdom på grund 
av brist på information. Det 
var viktigt att barnen fick vara 
delaktiga i vården vid 
tillexempel sjukhusvistelse 

Ja Hög kvalitet 12/15 (80 %) 

Avsaknad av analysmättnad, 
teoretisk referensram och 
genererad teori.  

Kopchak Sheehan, D. 
& Burke Draucker, C.  

2011 

USA 

Psycho-Oncology 

Interaction patterns 
between parents with 
advanced cancer and 
their adolescent 
children.  

Forskare tycker att det 
finns för lite 
information om 
fenomenet, därför vill 
de undersöka hur 
avancerad 
cancersjukdom 
påverkar familjer 

Kvalitativ ansats med 
semistrukturerade intervjuer. 
Rekryterade informanter via 
ett Hospiceprogram.  Nio 
föräldrar och deras tio 
ungdomar i åldrarna 12-18 
år, intervjuades.  

Resultatet visade att 
ungdomarna upplevde rädsla 
för att tiden tillsammans med 
föräldern inte räckte till.  

Ja Hög kvalitet 13/15 (80 %) 

Avsaknad av genererad teori 
och huvudfynd.  



 

         Bilaga 3 s. 4(4) 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Design/Metod/Urval Resultat Etiska 
överväganden 

Kvalitet 

Diareme, S., Tsiantis, J., 
Romer, G., Tsalamanios, 
E., Anasontzi, S., 
Paliokosta, E. & 
Kolaitis, G. 

2007 

Grekland 

Family, Systems & 
Health 

Mental Health Support 
for Children of Parents 
With Somatic Illness: 
A Review of the 
Theory and 
Intervention Concepts  

Belysa hur ungdomar 
hanterar att leva med 
en förälder med 
kronisk-somatisk 
sjukdom.  

Kvalitativ ansats med 
intervjustudie av barn och 
ungdomar.  

Resultatet visade att ungdomar 
ofta har psykologiska 
svårigheter och har brist på 
information om föräldrarnas 
sjukdom.  

Ja Hög kvalitet 12/15 (80 %) 

Avsaknad av hård och 
datamättnad och 
analysmättnad.  

Kristjanson, L., 
Chalmers, K. & 
Woodgate, R. 

2004 

Kanada 

Oncology nursing form. 

Information and 
Support Needs of 
Adolescent Children of 
Women With Breast 
Cancer 

Beskriva den 
information och det 
stöd ungdomar får samt 
belysa deras behov av 
stödet.   

Kvalitativ ansats med 
semistrukturerade intervjuer 
av ungdomar. Informanterna 
rekryterades via en 
onkologisk klinik. 31 
ungdomar intervjuades, i 
åldrarna 12-18 år.  

Resultatet visade att flera 
ungdomars behov inte möttes 
upp tillräckligt bra.  

Ja Hög kvalitet 12/15 (80 %) 

Avsaknad av analysmättnad 
och teoretisk referensram.  



 

Analysförfarande        Bilaga 4. (1)  
Meningsbärande enhet: Kondenserad 

meningsenhet: 
Kod: Kategori: 

The uncertainty 
pertaining to a parent’s 
health made a few 
participants feel as if 
their lives were on 
hold. 

Osäkerheten 
medförde känslor av 
att livet stod stilla. 

 

Osäkerhet och 
ängslan. 

Oro och rädsla över 
framtiden. 

 

The adolescents had 
trouble understanding 
the illness and they 
wanted to know more 
about it. They also 
wanted to know more 
about common 
reactions and feelings 
in this situation.  

Svårigheter att förstå 
vad sjukdomen och 
känslorna innebar.   

Bristande kunskap. Behov av 
information och 
delaktighet. 

Some adolescents had 
problems talking freely 
about their emotions 
and thoughts with their 
parents.  

Svårigheter att öppna 
sig gentemot 
föräldern. 

 

Inneslutna känslor. 

 

Behov av stöd. 

It made the adolescents 
appreciate their lives 
more.  

Ser på livet med ökad 
uppskattning. 

Ökad livskvalité. Att kunna utvecklas 
av erfarenheten. 

 
 
  
 
 


