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Sammanfattning 
Många människor i alla åldrar insjuknar varje år i cancer. I Sverige insjuknar mer än 

7000 personer i åldrarna 20-54 år. I denna åldersgrupp är det många som har barn. 

Dessa barn kan ha blandade upplevelser och reaktioner på sin förälders sjukdom, vilket 

kan vara av vikt för sjuksköterskan att känna till, för att kunna ge dessa barn ett bra 

stöd. Syfte: Syftet var att beskriva barns upplevelser och coping-mekanismer av att leva 

med en förälder som har cancer. Metod: Studien utfördes som allmän litteraturstudie. 

Till studiens resultat användes åtta vetenskapliga artiklar samt en avhandling. Dessa 

analyserades genom manifest innehållsanalys. Resultat: Analysen ledde fram till tre 

huvudkategorier; Negativa upplevelser, Positiva upplevelser och Coping. Därefter 

delades coping in i problematiserande coping och emotionell coping. Diskussion: Att få 

tala om förälderns cancer med professionell personal visade sig vara ett önskemål som 

förekom bland de äldre barnen. Sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal borde 

tillgodose dessa behov för att lindra barnens oro. För att få större kunskap om detta 

område föreslås fortsatt forskning på hur sjukvårdspersonal kan ge stöd till barn som 

har en förälder med cancersjukdom. 
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Abstract 
Many people of all ages fall ill each year with cancer. In Sweden, more than 7000 

people aged 20-54 years are diagnosed. In this age, many have children. These children 

may have mixed experiences and reactions to their parent's illness, which may be 

important for the nurse to know in order to give these children good support. Purpose: 

The purpose was to describe children's experiences and coping-mechanisms of living 

with a parent with cancer. Method: The study was conducted as a literature review. To 

study the results eight scientific papers were used and dissertations were used. These 

were analyzed by manifest content analysis. Results: The analysis resulted in three 

main categories: Negative experiences, Positive experiences and Coping. Then coping 

was divided into problem-oriented coping and emotional coping. Discussion: To speak 

about the parent's cancer with a professional was a need identified among the older 

children. Nurses and other health care professionals should address these needs in order 

to alleviate children's anxiety. To obtain greater knowledge of this area suggested 

further research was suggested on how professionals can support children who have a 

parent with cancer. 
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BAKGRUND 
Cancer är en sjukdom som uppskattningsvis kommer att drabba var tredje person någon gång 

under livet. År 1970 hade cancer en överlevnadsstatistik för män på cirka 35 % och för 

kvinnor cirka 48 %. Idag har forskning utvecklat stora möjligheter till att behandla cancer och 

överlevnadsstatistiken låg år 2007 på cirka 70 %, jämt fördelat på de båda könen. Trots att 

patienter med cancer har högre överlevnad idag har antalet diagnostiserade cancerfall ökat 

från 30 000 fall år 1970 till cirka 50 000 fall år 2007 (Johansson, 2009). I åldern 20-54 är det 

cirka 7328 personer som drabbas i Sverige (Socialstyrelsen, 2009).  

 

I åldersgruppen 20-54 är det många som har barn. När en förälder drabbas av sjukdom eller 

genomgår en svår behandling påverkar detta inte bara den sjuke utan hela familjen såsom barn 

och tonåringar (Sargent, 2003). Som sjuksköterska får man inte glömma bort att även stöd åt 

anhöriga vid vård av patient med cancer (Kirkevold & Strømsnes, 2003). Strang menar att 

anhöriga till patienter under behandlig ofta försöker visa sig starka och håller nere sina egna 

känslor. Vilken betydelse detta har för familjen kommer oftast i efterhand då känslorna hinner 

ikapp och visar sig i både psykisk och fysisk trötthet (2004).  

 

Barnets ålder kan ses som ett riktmärke på var de befinner sig utvecklingsmässigt. De 

reagerar olika på händelser då barn inte utvecklas på samma sätt. Detta beroende på vad 

barnet har med sig för tidigare upplevelser, deras neurologiska mognad, dess intelligens och 

även beroende på deras kulturella miljö. Övergångarna i de olika utvecklingsfaserna sker 

därför successivt. Barn i de yngre åldrarna, 7-12 år, har utvecklat sin förmåga att förstå andras 

känslor, känslan av rättvisa, den egna känslokontrollen och de förstår innebörden av att det är 

fel att ljuga. Äldre barn i tonåren, 13-18 år, har utvecklat sin förmåga att planera framtiden, de 

försöker passa in i vuxenvärlden, är beroende av den sociala grupptillhörigheten och försöker 

hitta det inre, ”jaget” (Piaget, 2008).  

 

Som ovan nämnt reagerar barn olika på händelser och i kris beroende på var barnet befinner 

sig i sin utveckling. Ofta kan barn vara försiktiga med att visa sina reaktioner då de inte vill 

lägga mer börda på den sjuke. Andra barn reagerar med starka känsloutbrott eller tränger helt 

undan känslorna och verkar oberörda. Som vuxen kan det vara svårt att veta vad barnet 

bearbetar inombords och inte helt sällan tolkas frånvaron av känslor som att barnet har 
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bearbetat krisen (Dyregrov, 2007).  Då människor hamnar i en kris eller i en stressfylld 

situation reagerar de olika. Detta benämns som coping (NE, 2009).  

 

Begreppet coping- mekanismer kan förklaras med en persons förmåga att möta besvärliga 

eller stressfyllda situationer och hur dessa behärskas. Tamm (1996) menar att coping kan 

delas in i två olika kategorier, problemlösande och emotionell coping. Vid problemlösande 

coping försöker individen lösa situationen på ett positivt sätt genom att till exempel skaffa sig 

relevant information. Okunskap kring sjukdom skapar oro, osäkerhet och en känsla av att 

sakna kontroll. Vid kännedom om sjukdom skapas trygghet hos barnet och problemet känns 

mer hanterbart. Emotionell coping innebär bland annat att då situationen skapar ångest och 

oro trängs dessa känslor undan för att åter skapa harmoni hos den enskilda individen. Detta 

kan till exempel vara vid svår sjukdom, då individen som använder sig av emotionell coping 

menar att sjukdomen inte är så allvarlig som den är. Det kan även innebära att personen 

reagerar emotionellt på annat sätt, till exempel genom glädje, tårar eller ilska. Yngre barn 

använder sig ofta av önsketänkande eller magiskt tänkande då sjukdom inte finns i deras 

drömmar, även detta är en typ av emotionell coping (Tamm, 1996).  

 

Enbart i Amerika år 2007 levde 128 089 barn och tonåringar med en förälder som hade 

cancer. Sjuksköterskor som kommer i kontakt med dessa familjer borde ha kunskap om hur 

de ska kunna hjälpa föräldrarna att informera om sjukdomen till deras barn (Su & Ryan-

Wenger, 2007). Calgary modellen är ett redskap vid omvårdnad av familjer (Calgary Family 

Assessment Model; CFAM). Calgary modellen utgår ifrån tre huvudkategorier; strukturell, 

utvecklingsmässig och funktionell. I den strukturella kategorin ingår att bedöma familjens 

struktur, till exempel vilka som ingår i familjen, hur relationerna mellan familjemedlemmarna 

ser ut samt relationer till andra personer utanför familjen. Den utvecklingsmässiga 

bedömningen innefattar bland annat att få kunskap om familjens livscykel. Detta kan vara 

händelser som till exempel barnafödande, föräldraskap, giftermål och att barnen flyttar 

hemifrån. I denna kategori bedöms även vilka relationer som finns mellan 

familjemedlemmarna, om de är positiva eller negativa och hur pass starka relationerna är. Den 

funktionella bedömningen är uppdelad i två kategorier; instrumentell och expressiv. Den 

instrumentella fokuserar på rutinmässiga aktiviteter inom familjen, till exempel sova, äta och 

laga mat, medan den expressiva fokuserar på till exempel olika roller de har inom familjen, 
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problemlösning samt känslomässig kommunikation. Den strukturella, utvecklingsmässiga och 

den funktionella bedömningen är därefter uppdelat i flera underkategorier. Utifrån dessa ställs 

frågor till familjen för att kunna kartlägga den och ge familjen hjälp och stöd där detta 

behövs. Det är viktigt att den sjuksköterska som arbetar med modellen vet vilka 

underkategorier som är relevanta att jobba med för varje individuell familj. Om alla 

underkategorierna väljs blir informationsområdet alldeles för stort att jobba med (Wright & 

Leahey, 1998).   

SYFTE 
Syftet var att beskriva barns upplevelser och coping-mekanismer av att leva med en 

förälder som har cancer. 

METOD 

Design 

Studien var en allmän litteraturstudie som grundade sig på åtta vetenskapliga artiklar samt en 

avhandling. Den gjordes för att få en översikt av tidigare forskning kring det valda ämnet 

(Forsberg & Wengström, 2008). I studien har både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

använts då dessa svarade på syftet. 

Urval 

Artiklar med barn och tonåringar i åldern 3-18 år har inkluderats i studien, både pojkar 

och flickor. I resultatet benämns barn i åldern 3-12 år som yngre barn och de i åldern 

13-18 år som äldre barn. Anledningen till att det valdes en ganska övergripande ålder på 

barnen var för att äldre och yngre barn befinner sig olika utvecklingsmässigt och 

upplever förälderns sjukdom olika. Inklusionskriterier för artiklarna var även att barnens 

ena förälder skulle vara sjuk i en cancersjukdom och vara under behandling. 

Vetenskapliga artiklar som var skrivna på engelska och som svarade till syftet 

inkluderades. Artiklarna skulle vara mellan åren 1995 och 2010 för att inkluderades. 

Studier om vuxnas och vårdpersonals upplevelser samt studier där barn hade cancer 

exkluderades. En annan orsak till exklusion var om en artikel bedömdes ha låg kvalitet.  
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Datainsamlingen    

Artiklar söktes i databaserna CHINAL och PubMed då dessa var 

omvårdnadsfokuserade. Sökorden som användes var; cancer, child, experience, 

adolescent, neoplasms, parent-child relation, parental cancer, breast cancer, 

communication, information, coping, emotion, mother och parent. Sökorden har använts 

i olika kombinationer tillsammans med trunkering och boolesk sökteknik (Forsberg & 

Wengström, 2008), se sökschema (bilaga 1). Artiklar har även sökts manuellt genom att 

se på referenslistor på litteraturöversikter som motsvarade syftet (Östlundh, 2006). En 

artikel samt en avhandling som har används i studien har hittats genom manuell 

sökning.  

 

Kvalitetsbedömning 

Avhandlingen och de åtta artiklar som inkluderades i studien har granskats efter Forsberg & 

Wengströms (2003) Checklista för kvalitativa artiklar och Checklista för kvantitativa artiklar 

(modifierad efter RCN, 1998), se bilaga 3 och 4 (Forsberg & Wengström, 2008).  Artiklarna 

har bedömts efter hög, medel eller låg kvalitet efter eget poängsystem. Rangordningen utgår 

ifrån hur många % av frågorna på checklistan som kunde besvaras med ett "ja" eller ge svar 

på annat sätt. För hög kvalitet ansågs de kunna besvara 75 %, för medel kvalitet ansågs de 

kunna besvara 40-75 % och under 40 % ansågs artiklarna ha låg kvalitet. 

 

Dataanalys 

Författarna till denna litteraturstudie har läst artiklarna var för sig och tagit ut de delar av 

materialet som svarade på syftet. Dessa delar har sedan jämförts och satts in i tema utefter 

gemensamma nämnare. Författarna har funderat kring likheter och skillnader i de olika 

temana. Sedan har temana sammanställas till litteraturstudiens resultat. Den innehållsanalys 

som gjorts har utförts manifest, då resultatet i artiklarna redan tolkats en gång av de författare 

som gjort studierna som inkluderats i denna litteraturstudie, detta för att få ett trovärdigt 

resultat (Forsberg & Wengström, 2008).  
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RESULTAT 

 

 
 

Bild 1. Resultatet uppdelades efter barns upplevelser och coping-mekanismer. Det visade sig 

att barn hade mycket negativa upplevelser kring sin förälders sjukdom, därför har detta tagit 

stor plats i resultatet. Dock visade det sig att det även fanns en del positiva upplevelser, 

därför finns det dessutom ett kort stycke kring detta. Coping-mekanismerna presenterades 

utifrån problemlösande och emotionell coping. 

  

Upplevelser 

Negativa upplevelser 

 

Eftersom cancer kan vara en nyckfull sjukdom kände många av barnen oro (Bugge, 

Helseth & Darbyshire, 2008). Vissa barn undvek att ställa frågor till sina föräldrar om 

sjukdomsförloppet i rädsla för att få veta mer än de ville. Detta kunde vara att få 

information som att föräldern eventuellt blivit sämre än det förväntade 

sjukdomsförloppet (Zahlis, 2001). Ofta kunde barnen redan innan de fått information 

om att föräldern var sjuk känna på sig att något var fel, då de bland annat upplevde att 

föräldrarna ändrade beteende eller att de hört föräldrarna prata om sjukdomen (Mc 

Pherson, 2007).  
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som har cancer 
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Ofta oroade de sig barnen över förälderns ändrade utseende, orkeslöshet, humör och 

beteende (Zahlis, 2001). Barnen tyckte det var jobbigt att se föräldern vara sjuk och lida 

av behandlingsbiverkningarna. Då biverkningarna avtog och föräldern mådde bättre 

mådde även barnen bättre (Kennedy & Lloyd-William, 2009). De barn som besökte 

föräldern på sjukhus blev ofta chockerade över att se denne tillsammans med 

behandlingsutrustning och eventuella blodslangar. En genomgående påfrestande period 

för barnen var tiden då föräldern genomgick cellgiftsbehandling som resulterade i att se 

föräldern tappa håret (Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008; Mc Pherson, 2007 & 

Conway, 1995). Många barn led av en stressfull vardag då de hade vetskapen om att ju 

sjukare föräldern blev i cancern, desto mindre blev chanserna att tillfriskna från 

sjukdomen (Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008 & Mc Pherson, 2007). Ett annat 

orosmoment då föräldern vistades på sjukhus var att barnen inte visste vad som hände 

med föräldern. Barnen beskrev att de önskade få vara hos föräldern dygnet runt och 

vaka, därmed skulle deras egen oro lindras (Zahlis, 2001 & Conway, 1995).  

 

I was a bit anxious about when we should visit (her father in the hospital).  

I said I don’t want to come with you, but I changed my mind and went with my family.  

It was scary. I nearly vomited because of all the drains and the blood and everything. 

(Girl, 6 years) 

(Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008 s. 430). 

 

Barnen hade ofta frågor som de ville ställa till sina föräldrar, dessa undvek de att ställa i 

rädsla för att belasta föräldrarna med fler jobbiga känslor. (Beale, Sivesind & Bruera, 

2004; Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009 & 

Conway, 1995). Trots att de inte diskuterade sin förälders sjukdom hade barnen en viss 

förståelse kring det som hände (Beale, Sivesind & Bruera, 2004; Bugge, Helseth & 

Darbyshire, 2008 & Zahlis, 2001). Hos de yngre barnen fanns en känsla av skuld, som 

om det var deras fel att förälderns drabbats av sjukdomen (Kristjanson, 2004). Andra 

barn undvek att tillbringa tid med sin sjuka förälder, detta för att barnen inte ville vara i 

vägen och då belasta föräldern (Conway, 1995). 
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I did not dare to ask how long he could live  

and he did not say anything. (Girl, 12 years) 

(Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008 s. 430). 

 

I familjer med cancersjukdom påverkades ofta rollfördelningen. Barnen beskrev att de 

ville inta en roll eller ett ansvar för att hjälpa och stötta sin sjuka förälder. Detta kunde 

till exempel innebära hushållsarbete eller (för de äldre barnen) att hämta sina yngre 

syskon från skola eller förskola. Vissa barn tog på sig en vårdande roll till föräldern, 

dessa barn kände ofta mycket ångest och önskade att få mer stöd (Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009). Andra orosmoment hos barnen var ovissheten om cancern skulle vara 

hela livet, om relationen till föräldern skulle förändras och även hur familjen skulle 

klara deras nya ekonomiska situation (Zahlis, 2001). Barnen tyckte det var viktigt att ha 

en öppen och ärlig kommunikation med sina föräldrar och att de fick vara delaktiga från 

början (Conway, 1995). Barnen led av en stressfull vardag då de oroade sig över hur 

familjelivet och hushållssysslorna skulle fördelas när föräldern avlidit (Zahlis, 2001 & 

Welch, Wadsworth & Compas, 1996).  

 

Barnen blev medvetna om att livet snabbt kan förändras och att det har ett slut. Detta 

ledde till att en del barn funderade på sin egen död och när denna skulle ske (Zahlis, 

2001), ofta förekom tanken och denne kunde förstärktas då en förälder som en gång 

friskförklarats från cancern åter insjuknade (Kristjanson, 2004). Två studier visade på 

att döttrar till kvinnor med bröstcancer oroade sig mycket över om de själva skulle 

insjukna i sjukdomen (Mc Pherson, 2007 & Zahlis, 2001).  Ett annat orosmoment som 

förekom bland de yngre barnen var om cancern smittade. Trots att de blivit informerade 

om att den inte smittade, var de rädda att de själva eller att fler i familjen skulle insjukna 

(Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008; Zahlis, 2001; Kristjanson, 2004; Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2009 & Conway, 1995). En del barn var rädda att cancern skulle smitta 

dem om de till exempel drack ur samma kopp som sin sjuka förälder (Conway, 1995).  

 

It’s so hard at a young age to think of that [the possibility of mother dying].  

Cause it always brings up questions of your own mortality, you know… 

 I thought about me dying. And it can just happen so suddenly (f/12 yr/16 yr). 
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(Zahlis, 2001 s. 1024). 

 

Positiva upplevelser 

Även om de flesta upplevelser kring förälderns cancersjukdom var negativa, beskrevs 

även vissa positiva upplevelser. Barnen kände att sjukdomen förde 

familjemedlemmarna närmare varandra (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009 & 

Gazendam-Donofrido et al., 2007). De uppskattade och var mer tacksamma för sin 

familj än tidigare. Barnen ville spendera mycket tid med föräldern eftersom de inte ville 

ha en känsla av ånger och skuld efter att de förlorat föräldern (Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009).  

 

It’s not until you become ill that you realise how important spending time with 

people is even when your well (Bethan, 12) 

(Kennedy & Lloyd-Williams, 2009 s. 890). 

 

En annan positiv aspekt var att de barn som fick ta del av informationen kring 

förälderns sjukdom, kände sig stolta. Detta för att barnen upplevde att föräldrarna 

berättade för dem på grund av att de ansåg barnen som mer mogna. Barnen kände sig 

även stolta över sin förälder och tyckte det var viktigt att tänka positiva tankar och att 

inte ge upp hoppet (Conway, 1995). 

Coping-mekanismer 

Problemlösande coping 

Barnen använde sig av problemlösande coping genom att de önskade att få mer 

information om sjukdomen, kommande behandling, information om vad som händer när 

någon avlidit och även information om hur andra i liknande situationer hade hanterat 

traumat och bearbetat detta. Hos de äldre barnen fanns en viss önskan av att tala direkt 

med professionell personal dels för att få hjälp med sin coping och dels för att få en 

ökad kunskap om behandling och prognos (Mc Pherson, 2007; Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009; Welch, Wadsworth & Compas, 1996 & Conway, 1995). Bland de äldre 

barnen som hade en förälder med svår cancersjukdom visade det sig att dessa hade ett 

stort behov av att få direkt och detaljerad information kring förälderns sjukdom och att 
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detta i sin tur minskade barnens känslomässiga problem. De ville veta allvaret i 

sjukdomen, om föräldern skulle överleva, möjligheter och effekter av 

sjukdomsbehandlingen, medicinska biverkningar och hur de kunde vara ett stöd till 

föräldern. Det fanns även en viss önskan av ungdomarna om att få information kring 

vad som var ett normalt beteende och känslomönster hos ungdomarna själva 

(Kristjanson, 2004). Barnen upplevde att föräldern inte helt sällan missuppfattade 

barnens stressfulla vardag och uppfattade detta som att barnen reagerade mindre än 

förväntat på förälderns sjukdom (Welch, Wadsworth & Compas, 1996 & Conway, 

1995). I de familjer där föräldern led av en obotlig cancer och barnen var medvetna om 

detta (även om ingen berättat detta för dem) undrade de ofta över när döden skulle ske. 

De ville förbereda sig inför att förlora föräldern och sedan kunna återgå till ett 

”normalt” liv (Bugge et al., 2008). Barnen beskrev att de undrade över när föräldern 

skulle avlida och inte om de skulle överleva (Zahlis, 2001; Kennedy & Lloyd-William, 

2009).  

 

I was thinking, next time I come to visit him,  

he might not be here any more. (Girl, 12 years) 

(Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008 s. 430). 

 

Vissa barn lärde sig mer om förälderns sjukdom genom att läsa självbiografier om 

cancer. Barnen hade då lättare att förstå att förälderns ändrade utseende, humör och 

beteende och att detta var en följd av sjukdomen och inte på grund av barnen. De hade 

även lättare att se att cancer inte måste innebära döden för alla som insjuknar (Conway, 

1995). 

Emotionell coping 

Den emotionella copingen hos barnen varierade kraftigt beroende på ålder, kön, vilken 

av föräldrarna som hade cancer och även om den sjuke föräldern hade fysiska eller 

emotionella symtom relaterat till sjukdomen (Welch, Wadsworth & Compas, 1996). En 

del av barnen blev aggressiva, fick separationsångest, upplevde stress eller rädsla, blev 

tillbakadragna och många fick en stark längtan att hålla föräldern i liv så länge som 

möjligt (Beale, Sivesind & Bruera, 2004; Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008 & Mc 

Pherson, 2007). Speciellt tonårsflickor led ofta av en högre grad oro, aggressivitet och 
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depressioner då det var modern som hade cancer (Welch, Wadsworth & Compas, 1996). 

Andra reaktioner hos barn visade sig i ilska eller att de beskyllde Gud, sina föräldrar 

eller en lärare för att familjen drabbats (Mc Pherson, 2007). De väldigt unga barnen (6-8 

år) var i en känslig ålder då de inte full ut kunde förstå behandlingen, medan de som var 

lite äldre (9-11 år) förstod både behandlingen och sjukdomens grymhet. De äldre barnen 

(>12 år) hamnade ofta i konflikt mellan sin egen autonomi och bandet till den sjuka 

föräldern (Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008). Då ungdomar är i en ålder där de 

vanligtvis borde ”hitta sig själva” och frigöra sig från sin familj blir förälderns cancer 

ett hinder i den naturliga utvecklingen (Gazendam-Donofrio et al., 2007). I en studie var 

den vanligaste formen av coping att avleda tankarna genom aktiviteter (Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2009). En del barn tyckte att det kunde vara skönt att komma iväg till 

skolan för att få en paus och tänka på något annat än förälderns sjukdom. De ville ändå 

att klasskamraterna skulle veta, för att ha förståelse för om de var ledsna en dag när de 

kom till skolan (Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008). Samtidigt ville inte barnen att 

vännerna skulle tala om sjukdomen med andra, detta för att barnen upplevde situationen 

som privat (Conway, 1995). 

 

Just like when I think of him it upsets me a little bit and I just try and do something to 

try and get my mind of it. Well just, I just phone my mates up, ask them to come over, to 

do something or, I just go out, just try to do things with my mates really.. –Keeps my 

mind of it (sniffs) (Gary, 17) 

(Kennedy & Lloyd-Williams, 2009 s. 889). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Sökningsprocessen tog mycket tid att genomföra då det var svårt att hitta bra sökord och 

kombinationer som gav bra träffar. Samt fanns det svårigheter att hitta vetenskapliga 

artiklar kring ämnet. Kanske hade sökningen kunnat förbättras om sökverkstad uppsökts 

tidigare och sökningen gjorts i fler databaser (Forsberg & Wengström, 2008). 

Ytterligare en svårighet under databassökningen var att många artiklar handlade om 

föräldrars upplevelser av sitt barns cancer och inte om barnens upplevelser av sin 
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förälders cancer. Detta tror vi författare berodde på att samma sökord användes. 

Anledningen till att sökord som mother och breast cancer användes var att det efter den 

manuella sökningen framkom att det fanns en del studier gjorda kring barns upplevelser 

då mamman hade bröstcancer. Ide sökningar som gjordes förekom samma artiklar i 

olika sökningar. Detta anser vi vara en styrka och att de sökord som användes var 

relevanta. Något som begränsade arbetet var att en del artiklar som beställdes i tidigt 

skede inte kom förrän i slutet av processen, vilket skapade tidspress eftersom samma 

sökord användes. Kombinationen av tidspress och att det fanns svårigheter att hitta 

studier kring ämnet resulterade i att årtalsspannet utökades med fem år (1995-2010). 

Vetenskapligt material kan förändras hela tiden och därför bör så aktuell forskning som 

möjligt användas i litteraturöversikter (Östlundh, 2006). Dock visade de två källorna 

som var skrivna tidigare än år 2000 på liknande resultat som övriga artiklar och 

förmodas därför inte ha påverkat resultatet. Tanken var att uppsatsen skulle innefatta 

barn i åldern 6-18 år, dock hittades en artikel som motsvarade syftet där barnen var i 

åldern 3-18 år, därför utvidgades åldersintervallet något. I resultatet används sju 

kvalitativa artiklar och två kvantitativa artiklar. Helst hade enbart kvalitativa artiklar 

används, då en kvalitativ ansats används för att skapa förståelse för människans 

subjektiva upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008), vilket hade varit mest lämpligt 

då denna litteraturöversikt handlar om upplevelser. Ändå valdes två kvantitativa artiklar 

att tas med då de till exempel innehöll bra beskrivelser på hur ungdomar uppfattar 

familjesammanhållningen vid förälders cancersjukdom. En annan artikel beskrev både 

barns och föräldrars perspektiv, i denna artikel valde vi att endast ta med barnens 

perspektiv. Då de flesta artiklar benämnde barn som children i sina resultat har vi inte 

kunnat göra någon jämförelse mellan pojkar och flickors upplevelser och coping-

mekanismer i samband med förälderns sjukdom. Denna studie har bra överförbarhet på 

andra I-länder (industriländer), då alla studierna hade likvärdigt resultat. Tyvärr hittades 

inga artiklar från U-länder (utvecklingsländer) och därför går det inte att bedöma om 

resultatet hade sett likadant ut om en sådan artikel hittats. En svaghet i denna studie 

anser vi kan vara att en del artiklar används mer än andra vilket kan ha färgat resultatet. 

Resultatdiskussion  

Ett fynd var att barnen upplevde att rollfördelningen förändrades då föräldern blivit sjuk, både 

att barnen fick en vårdande roll till sin förälder och att hushållssysslorna omfördelades. Detta 
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visade sig även i en litteraturstudie där bland annat en åttaårig pojke beskrevs uppleva sin 

mamma som sjukare då han fick ta ansvar för att hämta posten och gå ut med soporna 

eftersom mamman innan sjukdomen hade klarat av dessa sysslor själv (Helseth & Ulfsæt, 

2003). I Calgary-modellens funktionella bedömning ingår bland annat att undersöka 

rollfördelningen i familjen. I en familj där ett barn har en vårdande roll till sin sjuka förälder 

är det viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar till avlastning. Familjemedlemmar som har en 

vårdarroll får ofta skuldkänslor om de önskar eller behöver få en paus. Behovet av avlastning 

styrs bland annat av den kroniska sjukdomens omfattning. Sjuksköterskan kan även 

uppmuntra till avlastning i familjer där barnen får ta ansvar ta ansvar för hemsysslor (Wright 

& Leahey, 1998). I en studie visade det sig att föräldrarna förväntade sig att barnen skulle ta 

mer ansvar än de tidigare gjort med hushållssysslor, vilket en del barn upplevde som jobbigt 

då det tog mycket av deras fritid. Samtidigt kände barnen sig behövda hemma och fick 

skuldkänslor då de inte var där (Hilton & Gustavson, 2002). Det är viktigt att barn lär sig att 

ta ansvar i hemmet inför vuxenlivet, dock borde detta ske successivt efter var barnen befinner 

sig utvecklingsmässigt och inte på grund av att någon av deras föräldrar insjuknar i cancer. 

Barn som först efter förälders insjuknande i cancer får börja ta ansvar för hushållssysslorna 

kan tänkas uppleva den nya vardagen stressande då de redan känner stor oro för förälderns 

sjukdom. Då kan hushållsysslorna uppfattas som en extra belastning. Samtidigt gäller inte 

detta alla barn, en del vill ta ansvar och avlasta föräldrarna för att kunna tänka på någonting 

annat än cancern. Därför är viktigt att sjuksköterskor kartlägger familjen för att se vem som 

har ansvaret för att de dagliga sysslorna utförs efter förälderns insjuknande, för att kunna 

uppmuntra familjen till avlastning om detta behövs. Det sjuksköterskor skall sträva efter är att 

finna en balans som gör att familjen klarar vardagen trots sjukdom. Då det fanns önskemål 

hos barn, som hade en vårdande roll till sin förälder att få stöd anses Calgary-modellen vara 

en relevant modell att arbeta utifrån vid vård av familjer. 

 

I resultatet visade det sig att barnen önskade att komma ifrån familjen och utföra aktiviteter 

eller umgås med vänner. Detta för att få tänka på något annat och koppla bort tankarna på 

förälderns cancersjukdom för en stund. Två andra studier visade på samma resultat, barnen 

ville ha sina egna frizoner genom vänner och aktiviteter där de inte blev störda eller påminda 

om förälderns sjukdom (Fitch & Abramson, 2007 & Helseth & Ulfsæt, 2003). Att barnen 

använder sig av denna coping-mekanism kan både vara positivt och negativt, samtidigt som 
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det är viktigt att barnen får lov att komma bort från familjen genom att träffa vänner eller 

utföra aktiviteter är det viktigt att de bearbetar sina känslor kring förälderns cancersjukdom. 

Här tror vi som blivande sjuksköterskor att det kan vara relevant att informera föräldrar att 

barn har olika coping-mekanismer då de hamnar i kris. Till exempel att det är normalt att 

vissa barn inte visar känslor kring förälderns sjukdom, trots att de inte sällan är ledsna 

inombords.  

 

En del barn kände på sig att något var fel i familjen, även om föräldrarna inte berättat om 

sjukdomen. Detta kunde till exempel vara för att de hört föräldrarna prata om sjukdomen. I 

resultatet beskrevs även att barnen ville ha en öppen, ärlig kommunikation och vara delaktiga 

i behandlingen. I en artikel från Cancerfonden beskrivs att vuxna ofta vill hålla sjukdomen 

hemlig för sina barn, då de tror att detta är bäst för att inte göra barnen ledsna. Dock märker 

barn ofta att något inte är som det ska och denna tystnad skapar kaos, ensamhet och 

förvirring. Att barnet själv får bära på denna oro kan skapa en fantasi kring sjukdomen som 

ofta är förvrängd och blir värre än verkligheten. Barnets fantasi kunde till exempel grunda sig 

på vad de hört från tv, kompisar eller delar av samtal de hört från föräldrars samtal om 

sjukdomen (Helen Wallskär, 2010). Barn hör och ser mer än vad vuxna ofta tror. Om de 

vuxna inte berättar för barnen om sjukdomen skulle detta kunna skapa en känsla hos barnen 

att sjukdomen är så hemsk att de inte får vara delaktiga. Här tror vi att om föräldern istället 

berättar sanningen om sjukdomen för barnen kan detta kanske lindra de negativa 

upplevelserna. Samtidigt som barnen får känna sig delaktiga ökar eventuellt deras 

självförtroende. Vi som blivande sjuksköterskor tycker att det ska finnas möjlighet att stötta 

föräldrarna till att berätta om sjukdomen för barnen och låta dem vara delaktiga.  

 

Ett annat fynd som framkom i resultatet var att de äldre barnen uttryckte en viss önskan 

att få tala med professionell personal. I en studie av Fitch & Abramson (2007) beskriver 

de att tonåringar uttryckte att de ville tala med professionell personal inom sjukvården 

(doktorer, pedagoger eller psykologer) eller skolpersonal. En annan studie av Turner, 

Clavarino, Yates, Hargraves, Connors & Hausmann (2007) beskrev att 

onkologisjuksköterskor såg det som en central uppgift i sitt yrke att ge psykosocialt stöd 

till familjer där en förälder har cancer, samtidigt riktades det stödet mot föräldrarna och 

inte till barnen. Sjuksköterskorna ville hjälpa föräldrarna så att de själva kunde prata 
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med sina barn om sjukdomen. I Calgary-modellen beskriver hur viktigt det är att 

sjuksköterskan erbjuder information kring sjukdomen till den drabbade familjen. Det 

kan även vara relevant att uppmuntra familjen till att söka egen information, då det 

under vissa omständigheter kan kännas givande för anhöriga att få vara engagerade 

(Wright & Leahey, 1998). Vi anser att sjuksköterskor som arbetar med familjer där det 

finns en förälder med cancer borde vara uppmärksamma och ge möjligheten till barn att 

få prata med utomstående och få lov att ställa frågor. Då vårdyrken kan vara tidspressat 

finns risk att det psykosociala stödet till familjer uteblir. Eftersom önskan av att få tala 

med professionell personal framträder i flera studier, är det viktigt att det finns ett 

samarbete med andra yrkeskategorier till exempel kuratorer för att kunna tillfredställa 

barnens behov.  

 

Vidare forskning borde förslagsvis inrikta sig på hur hälso- och sjukvården kan vara ett 

stöd till barn som lever med en förälder med cancer. Artiklar i denna litteraturstudie 

visade genomgående att barn kände stor oro för sin förälders cancersjukdom. Eftersom 

viss tidigare forskning visade på att barnen önskade hjälp från professionell personal 

borde det vidare forskas på hur sjukvårdspersonal kan stödja detta.  

Slutsats 

I denna studie framkom att barn upplevde både negativa och positiva känslor kring att leva 

med en förälder som har cancer, samt att barnen hade olika coping-mekanismer för detta. En 

del barn sökte frizoner, andra sökte information och vissa barn önskade få tillbringa all sin tid 

med den sjuke föräldern medans andra barn höll sig undan för att inte belasta denne. Trots att 

de flesta upplevelser var negativa och skapade känslor som oro, rädsla och ångest fanns även 

positiva upplevelser hos barnen. Familjen upplevdes komma varandra närmare och 

relationerna stärktes. Dessa patienter och anhöriga behöver stöd från sjuksköterskan då hon 

har en central vårdande roll. Vi tycker att det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om hur 

de ska informera och ge anhörigstöd, därför är det av stor vikt att detta tas upp redan i 

sjuksköterskeutbildningen.  
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Children’s 

experiences of 

participation 

in a family 

support 

program when 

their parent 

has incurable 

cancer 

Syftet var att 

genom ett 

Stödprogram för 

familjer 

fokusera på 

barns 

upplevelser, 

möta deras 

behov och 

stödja deras 

coping då deras 

ena förälder har 

obotlig cancer.  

 

 

Studien gjordes på 

6 familjer där den 

ena föräldern hade 

obotlig cancer. 

Totalt deltog 12 

barn i åldrarna 6-

16 år i studien och 

stödprogrammet. 

 

Intervjustudie 

genom ett 

Stödprogram för 

familjer. 

Allt intervju material som 

samlats in under 

stödprogrammet skrevs ner och 

lästes flertalet gånger. Därefter 

kodades materialet och sattes in i 

kategorier.  

Resultatet visade att förälderns 

cancersjukdom påverkade 

barnens dagliga liv med t ex oro 

över förälderns död, aggression 

och sömnproblem. I 

stödprogrammet visade det sig 

även att barnen ville ha mycket 

information om förälderns 

sjukdom. Genom 

stödprogrammet fick barnen 

information och hjälp med sin 

coping vilket visade sig vara 

uppskattat. 

Hög 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Conway, P. M. 

 

USA 

 

1995 

Children’s 

understanding 

and adaptation 

to maternal 

breast cancer 

 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen av 

att vara barn till 

en 

bröstcancersjuk 

mamma utifrån 

barnets 

perspektiv.  

 

Nio barn som levde 

med en cancersjuk 

mamma 

intervjuades. Varje 

intervju tog två 

timmar. Fyra av 

barnen intervjuades 

en gång till för att 

komplettera.  

Materialet från intervjuerna 

grupperades och delades in i 

underkategorier. 

Resultatet visade på att barn till 

bröstcancersjuka mammor 

önskade en öppen och rak 

kommunikation. Det handlade 

även om barnens sociala liv, 

deras förändrade 

känsloreaktioner, deras 

intellektuella mognad, nya 

rollfördelningar i familjen, 

döden, att inte överge hoppet 

och hur professionell personal 

kan hjälpa familjer i kris. 

 

Hög 

Gazendam-

Donofrio, S.M., 

Hoekstra, H. J., 

van der Graaf, 

W. T. A., van 

de Wiel, H. B. 

M., Visser, A., 

Huizinga, G. A. 

& Hoekstra-

Weebers, J. E. 

H. M. 

 

Nederländerna 

 

2007 

 

 

 

Family 

functioning 

and 

adolescent’s 

emotional and 

behavioral 

problems: 

when a parent 

has cancer 

 

Syftet var att 

undersöka 

familjens 

funktion och 

möjliga 

samband mellan 

familjemiljön 

och 

ungdomarnas 

funktion. 

Hypotes att 

familjer där en 

förälder 

drabbats av 

cancer fungerar 

mer positivt än 

normgruppen. 

Av 476 tillfrågade 

familjer valde 209 

stycken (44 %) att 

delta i studien. 

Studien fokusera 

på familjer med 

tonåringar (11-18 

år). I familjerna var 

en av föräldrarna 

sjuk i cancer. 

 

Enkätstudie 

Föräldrar fick fylla i en tysk 

version av ”Child Behavior 

Checklist” (CBCL) och 

ungdomar fick fylla i en tysk 

version av ”Youth Self-Report” 

(YSR). Båda instrumentens 

reliabilitet och validitet hade 

stöttats i många tidigare studier. 

 

Efter jämförelse med 

normgruppen tyckte 

tonåringarna som hade en 

förälder med cancer att deras 

familj var mer organiserad, hade 

färre konflikter och var mer 

uttrycksfulla.  

Hög 



 

 

Författare 

Land 

År 

 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kennedy V. L., 

& Lloyd-

Williams M 

 

England 

 

2009 

How children 

cope when a 

parent has 

advanced 

cancer. 

Syftet var att 

utforska 

effekterna på 

barn då deras 

förälder har en 

avancerad 

cancer och hur 

de klarar av 

detta utifrån 

barnens egna 

och föräldrarnas 

perspektiv. 

 

Studien innefattade 

28 deltagare var av 

11st var barn i 

ålder 8-18 år från 

tolv familjer. Där 

en förälder hade 

cancer 

 

Intervjustudie 

Intervjuerna bandades och 

därefter transkriberades. Sedan 

kodades materialet och sattes in i 

teman. 

Resultatet visade att barnen blev 

påverkade av förälderns cancer, 

försökte dock hålla en positiv 

attityd. Den vanligaste formen 

utav coping visade sig vara 

distraktion.  

Hög 

Kristjanson, L. 

J., Chalmers, K. 

I. & Woodgate, 

R. 

 

Canada 

 

2004 

 

 

 

 

 

Information 

and support 

needs of 

adolescent 

children of 

women with 

breast cancer. 

Syftet var att få 

fram detaljerade 

beskrivningar av 

ungdomars 

behov av 

information och 

stöd vid sin 

mammas 

bröstcancer. 

 

31 tonåringar (12-

18 år) som hade en 

mor som var sjuk i 

bröstcancer deltog i 

studien.  

 

Intervjustudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjorde både enskilda intervjuer 

och intervjuer i fokusgrupper, 

dessa bandades och 

transkriberades. Därefter 

kodades materialet och sattes in i 

olika kategorier. 

Ungdomarna var i stort behov av 

information och stöd vid 

moderns bröstcancer, hjälpen de 

fick var dock minimal.  

Exempel på informationsbehov 

var att alla döttrar som deltog i 

studien var rädda över den 

ärftliga risken. 

Hög 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Mc Pherson, G 

 

Canada 

 

2007 

 

 

 

 

 

Children of 

mothers with 

breast cancer 

were 

distressed by 

hair loss; those 

>10 years of 

age wanted 

more 

information 

about their 

mother’s 

condition. 

Hur barn till 

mödrar med 

nyligen 

diagnostiserad 

bröstcancer 

upplever sin 

mors sjukdom 

och dess första 

behandling. 

37 mödrar med 

nyligen 

diagnostiserad 

bröstcancer i 

stadierna I-III och 

31 av deras barn 

som var i åldrarna 

6-18 år. 

Cancerbehandlinge

n var operation, 

plus kemoterapi 

och strålbehandling 

efter behov.   

 

Intervjustudie 

 

Mödrarna deltog genom 

semistrukturerade intervjuer där 

de beskrev sina upplevelser av 

att tala med familjen om 

sjukdomen. Barnen intervjuades 

av en barnpsykolog om deras 

upplevelser av moderns 

sjukdom. Intervjuerna bandades, 

transkriberades och sattes 

därefter in i teman under 

fortlöpande jämförande. 

Barnen visste ofta att något var 

fel redan innan någon berättat 

om moderna cancer. 

 

Barnen upplevde det speciellt 

jobbigt att modern tappade sitt 

hår under kemoterapin. 

 

Äldre barn ville ofta ha mer 

information om sjukdomen och 

möjliga behandlingsalternativ. 

Medel 

Welch A. S., 

Wadsworth M. 

E., & Compas 

B. E 

 

USA 

 

1996 

Adjustment of 

children and 

adolescents to 

parental 

cancer. 

Syftet var att 

beskriva barn 

och ungdomars 

anpassning vid 

förälders 

cancersjukdom. 

Studien är gjord på 

barn och föräldrar 

från 76 familjer där 

ena föräldern har 

cancer.  

 

Enkätstudie.  

Föräldrar fick fylla i enkäten 

”Child Behavior Checklist” 

(CBCL), barn 6-10 år 

genomförde enkäterna ”Revised-

Childrens manifest anxiety 

scale” (R-CMAS) och 

”Children´s depression inventory 

(CDI). Ungdomar fick fylla i en 

”Youth Self-Report” (YSR). 

 

 

 

Resultatet visade att 

tonårsflickor led högst av oro, 

ångest och depression vid 

förälders cancer. Det visade sig 

även att barnens reaktioner 

varierade beroende på vilken 

förälder som var sjuk.  

Medel 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Zahlis, E. H 

 

USA 

 

2001 

The child's 

worries about 

the mother's 

breast cancer: 

Sources of 

distress in 

school-age 

children. 

 

 

Syftet var att 

beskriva 

barnens oro när 

deras mamma 

har en 

nydiagnostisera

d bröstcancer. 

16 barn i åldrarna 

11-18 år från 11 

familjer där 

mamman var 

diagnostiserad med 

bröstcancer deltog i 

studien.  

 

Intervjustudie 

Intervjuerna bandades och 

transkriberades. Intervjuerna 

kodades därefter och sedan 

jämförde och kategoriserade 

författarna materialet. 

Resultatet visade att barn oroade 

sig mycket under mammans 

sjukdom, bland annat för att 

mamman skulle dö och hur det 

skulle gå för familjen då. De var 

även oroliga över att prata om 

sjukdomen t ex för att de var 

rädda att de skulle få veta mer än 

de ville. 

Hög 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Checklista för kvalitativa artiklar 

 

A. Syftet med studien? 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja □ Nej □  

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna). 

Ja □ Nej □ 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

□ Strategiskt urval 

□ Snöbollsurval 

□ Teoretiskt urval 

□ Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund). 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja □ Nej □ 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja □ Nej □ 



 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

□ ostrukturerade intervjuer 

□ halvstrukturerade intervjuer 

□ fokusgrupper 

□ observationer 

□ video-/bandinspelning 

□ skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja □ Nej □ 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

 

Ange om: 

□ teman är utvecklade som begrepp 

□ det finns episodiskt presenterade citat 

□ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

□ svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning 

 

Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 

Ja □ Nej □ 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja □ Nej □ 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja □ Nej □ 

 

 



 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja □ Nej □ 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja □ Nej □ 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat 

av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja □ Nej □ 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja □ Nej □ 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja □ Nej □ 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja □ Nej □ 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja □ Nej □ 

 

Finns risk för bias? 

Ja □ Nej □ 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja □ Nej □ 

Om nej, varför inte? 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja □ Nej □ 



 

 

Bilaga 4 

Checklista för kvantitativa artiklar 

 

 

A. Syftet med studien? 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja □ Nej □ 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja □ Nej □ 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja □ Nej □ 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

När genomfördes undersökningen? 

 

Är powerberäkning gjord? 

Ja □ Nej □ 

 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

 

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)? 

EG=                KG= 

 

 



 

 

Var gruppstorleken adekvat? 

Ja □ Nej □ 

 

C. Interventionen 

Mål med interventionen? 

 

Vad innehöll interventionen? 

 

Vem genomförde interventionen? 

 

Hur ofta gavs interventionen? 

 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

 

D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja □ Nej □ 

 

Var validiteten diskuterad? 

Ja □ Nej □ 

 

E. Analys 

Var demografiska data liknande i EG och KG? 

Ja □ Nej □ 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

Kan bortfallet accepteras? 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja □ Nej □ 



 

 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 

Ja □ Nej □ 

Om ja, vilka variabler? 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

Instämmer du? 

Ja □ Nej □ 

 

F. Värdering 

Kan resultatet generaliseras till en annan population? 

Ja □ Nej □ 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja □ Nej □ 

 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? 

Ja □ Nej □ 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja □ Nej □ 

 

Motivera varför eller varför inte!



 

 

 


