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Sammanfattning  

 
Denna studie beskriver hur hela familjen med dess olika familjemedlemmar, 

påverkas på olika sätt när en förälder drabbas av en cancersjukdom. Föräldrarnas 

erfarenheter omfattar både deras syn på hur föräldrarollen och parrelationen 

påverkas samt hur de uppfattar att barnen, tonåringarna och/ eller de unga vuxna 

påverkas när den ena föräldern är sjuk samt vilken betydelse eventuellt erbjudna 

samtal har haft.  Även barnen, tonåringarna och de unga vuxna som anhöriga i 

åldrarna 10-25 år, har givit sin syn på hur de upplever att de själva och 

föräldrarna påverkats av att den ena föräldern har/har haft en cancersjukdom och 

vilken betydelse eventuellt erbjudna samtal har haft. 

Denna studie visar bland annat att partnern skattar högre påverkan för sig själv 

och sina barn än föräldern som är patient, och att de unga vuxna är mera 

påverkade av förälderns cancersjukdom än vad föräldrarna tror.     

  

Nyckelord: cancer, förälder, familj, barn som anhörig, familjeterapi 
 

 

 

 

Abstract 

 
This study describes how the whole family with its various family members are 

affected in different ways when a parent suffers a cancer disease. Parents ' 

experience includes both their vision of how parenting and relationship are 

affected and how they see that the children, teenagers and young adults is 

affected when one parent is ill, and the significance of any talks had offered.  

Even the children, teenagers and young adults as dependents between the ages 

of 10-25 years, have given their views on how they perceive themselves and 

parents affected by that one parent has/had a cancerous disease and the 

significance of any talks had offered. This study shows, among other things, that 

partner describes a much higher impact for themselves and their children than 

parents who are patient, and that young adults are more affected by the parent's 

cancer than what parents think. 

 

Keywords: cancer, parent, family, child as relative, family therapy 
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Familjen i Cancervården 

– när en förälder är sjuk 

 

Inledning 

Sjukvården ska uppmärksamma när en patient är förälder för att då kunna ge 

adekvat stöd, råd och information till barnen som anhöriga. Detta är sedan år 

2010 lagstadgat i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982: 763, 2g §), och 

Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:569, 6kap, 5§), vilket skärper kraven på 

all personal att beakta barn som anhöriga. Lagen stärker barnens rätt när en 

förälder har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, har en psykisk sjukdom eller 

funktionsnedsättning, är missbrukare av alkohol eller annat beroende- 

framkallande medel eller om en förälder avlider. 

Efter att bestämmelsen infördes har det funnits en osäkerhet både om hur barnen 

ska uppmärksammas och på vilket sätt de ska få information, råd och stöd.   

Det finns flera studier som fokuserat på närståendeperspektivet då en förälder är 

fysiskt eller psykiskt sjuk (Beardslee, Gladstone, Wright, & Cooper, 2003; 

Jansson, Larsson, & Modig, 2011; Niemelä, 2012; Turner et al., 2013; Turner, 

Clavarino, Yates, Hargraves, Connors, & Hausmann, 2007).  

Den här studien har fokus på familjen och föräldrarollen och vill analysera och 

pröva hur hela familjen kan påverkas när en förälder är sjuk i cancer. Genom att 

undersöka dessa familjers egna upplevelser och erfarenheter, önskar detta arbete 

belysa och beskriva hur familjer påverkas då en förälder drabbats av en 

cancersjukdom, om de erbjudits samtal och vilken betydelse det i så fall haft.    

 

Bakgrund och tidigare forskning 

 
Cancer - en folksjukdom 

Cancer är idag en folksjukdom. Enligt Cancerregistret (Socialstyrelsen, 2014b) 

drabbas varje år mer än 55 000 personer av cancer i Sverige. Det uppskattas att 

det är drygt 440 000 personer i Sverige idag som lever med att de har, eller har 

haft, cancer och antalet beräknas fördubblas till år 2030 (Socialstyrelsen & 

Cancerfonden, 2013). Cancerfondens siffror visar på att det är drygt 60 % av 

dem som drabbas som lever tio år efter att de fått sin diagnos. 

Cancer är ett övergripande begrepp på cirka 200 olika diagnoser som yttrar sig 

på olika sätt. De delas i sin tur in i flertalet undergrupper. De vanligaste 

cancerdiagnoserna är bröstcancer, prostatacancer, hudcancer, lungcancer och 

tjock- och ändtarmscancer (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013).  
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Att drabbas av cancer kan innebära sjukdom och behandlingstid på allt ifrån ett 

par veckor till flera år. En vanlig behandlingstid omfattar intensiv behandling 

under cirka ett år som exempelvis vid bröstcancer och att man sedan har 

uppföljande behandling och kontroller flera år efteråt. I undantagsfall kan 

sjukdomsförloppet vara hastigt och dramatiskt och bli särskilt traumatiskt, men 

sjukdomsförloppet kan också pågår över lång tid, ibland många år. Det är 

skillnad att drabbas av en cancersjukdom som är botbar, mot att drabbas av en 

cancersjukdom som inte är botbar men som personen kan leva med och som är 

av kronisk karaktär. De flesta cancersjukdomar har en god prognos tack vare 

screening-instrument som upptäcker sjukdom tidigt, och behandlingar som blivit 

alltmer effektiva (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013; Ringborg, Dalianis & 

Henriksson, 2008).  

Behandlingen av cancer kan ha olika syften såsom att bota, att begränsa 

omfattningen av sjukdomen eller för att förebygga återfall - behandling för 

säkerhets skull. Vanliga behandlingsformer är operation, cytostatikabehandling, 

strålbehandling, hormonbehandling och immunterapi. Det är inte ovanligt att 

behandlingen pågår under ett eller flera år och är krävande, även när prognosen 

är god.  I samband med återfall, recidiv, har sjukdomen spridit sig till flera 

ställen i kroppen, så kallade metastaser, och sjukdomen betraktas då vara av 

kronisk karaktär. Det krävs då kontinuerlig behandling för att hålla sjukdomen i 

schack. Cytostatikabehandling finns som ett flertal olika sorters behandlingar 

beroende på cancersjukdom. Idag drabbas personer av betydligt färre 

biverkningar än tidigare, men det är fortfarande så att det förekommer en hel del 

besvärliga biverkningar. En viss sorts cytostatika leder t.ex. till håravfall, någon 

annan till smakförändringar eller förändringar på huden, i tarmarna, 

slemhinnorna i hela kroppen påverkas, trötthet, illamående etc. (Ringborg, 

Dalianis & Henriksson, 2008). 

Allt detta som påverkar kroppen upptar naturligtvis personens och de 

närståendes upplevelse, men även upplevelsen av olika förluster, såsom förlust 

av kroppsfunktioner, kroppsdelar, förmågor, bilden av sig själv etc., vilket gör 

sorg- och krisreaktioner vanliga.  

 

Många personer drabbas varje år av någon cancersjukdom och för några år 

sedan hade Cancerfonden en kampanj som påvisade att varje person som 

drabbats av cancer i snitt har 4-5 närstående omkring sig.  Enligt Socialstyrelsen 

(2014b) har mellan 13-29 % av alla minderåriga barn föräldrar med allvarlig 

sjukdom. Detta är att jämföra med National Cancer Institute i USA, som enligt 

Semple och McCance (2010), uppskattar att 24 % av vuxna med cancer är 

föräldrar till barn under 18 år (Semple & McCance, 2010; Niemelä,Väisänen, 

Marshall, Hakko & Räsänen, 2010). Då är inte de föräldrar medräknade som 

enbart har unga vuxna barn 18-25 år. Titeln på Cancerfondens årsberättelse år 

2013 lyder: "1 av 3 får cancer men alla drabbas". Med narrativa termer kan vi 
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externalisera cancersjukdomen och då uttrycka det som att alla i patientens 

närhet drabbas av cancer och de hanterar det var och en på sitt sätt (Morgan, 

2007).  
 

Hur vi kan hantera vår situation styrs av vem vi är som person, vilka 

erfarenheter vi bär med oss, hur vi kunnat tillgodogöra oss de erfarenheter vi 

har, hur vårt nätverk ser ut, hur familjemedlemmarna kommunicerar med 

varandra och vilken tillgång på fakta som givits. Känslan av sammanhang, 

KASAM,  innefattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilket 

Antonovsky (1991) skriver om i sin bok Hälsans mysterium. Han betonar också 

att förmågan att hitta hjälpsamma strategier påverkar hur vi kan hantera den 

situation vi hamnat i. 

 

Rudebeck skriver i sin bok Kropp och ord: "Du är en representant för din familj. 

Det ni har gemensamt bär du alltid med dig i din person. När du formulerar dig 

som individ förmedlar du också dina sammanhang.... Du har ingen aning om 

vem en människa är förrän du vet något om de relationer som ger henne liv. Och 

fortfarande, när du ser två människor tillsammans, och kanske känner dem 

ganska väl till och med, förstår du bara litet av det som är deras relation" 

(Rudebeck, 2012, s.153 och s.157). 

 

Definition anhöriga, närstående och familj                                                                          

Socialstyrelsens definition av anhöriga respektive närstående är att anhörig är en 

person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna, medan närstående är 

en person som den enskilde själv anser sig ha en nära relation till 

(Socialstyrelsen, 2014a, Nationellt kompetenscentrum för anhöriga, NkA, 2013). 

Den här definitionen används exempelvis i det nationella vårdprogrammet om 

cancerrehabilitering. De olika begreppen används i riktlinjer från myndigheter 

och i lagtexter, men det är inte alltid man följer Socialstyrelsens definition, 

vilket kan skapa förvirring (Nationellt vårdprogram om cancerrehabilitering, 

2014). 

Vad som definierar en familj är enligt Benzein (2013), Kaakinen, Coehlo, 

Steele, Tabacco och Hanson (2010), Wright och Leahey (2013), och Kissane 

och Bloch (2002), de personer som patienten själv presenterar som familj.   

 

Familjen inom cancervården 

Personlig erfarenhet från samtal inom cancervården är att cancersjukdom får 

skulden för mycket; för att ekonomin är dålig, för att relationen inte fungerar, 

för att man inte träffar vännerna längre etc. Då är det också viktigt med 

perspektiv och att se hur livet såg ut innan sjukdomen, om problemet är en 

projektion på sjukdomen, eller om det är ett problem som även funnits tidigare. 

Sjukdom drabbar mitt i livet och förstärker redan pågående svårigheter och vi 
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kan tvingas stanna upp och reflektera. Familjen kan länge ha letat efter en 

förklaringsmodell till att man haft det svårt i sin relation och sjukdomen blir 

lösningen på problemen. Systemregler i familjen kan bli både hindrande och 

vara hjälpsamma. I mötet med familjer erfars ofta att sjukdomen kan ha både 

sammanförande och splittrande effekter. Det är viktigt att också se de cirkulära 

sambanden. Det kan finnas oro både hos patienten som hos övriga 

familjemedlemmar för förändrade roller i familjen och för svårigheter i samspel 

mellan familjemedlemmar som försvårar den somatiska problematiken och 

tvärtom.   

 

Då en förälder med minderåriga barn drabbas av somatisk sjukdom påverkar det 

hela familjen på flera sätt, inte minst föräldra- och parrelationen (McWhinney, 

2004). Sorg, skuldkänslor och svårigheter att samarbeta med anledning av 

sjukdomen och dess konsekvenser kan splittra paret och försvåra föräldraskapet. 

Föräldrarna kan behöva stöd i sin parrelation för att stärka föräldraskapet 

(Minuchin, 1999). 

Skuldkänslor och sorg kan skapa svårigheter att sätta adekvata gränser för barnet 

och att stå ut med att barnet blir adekvat frustrerat. Föräldrarna kan behöva hjälp 

att bearbeta sin sorg. De behöver hitta tillbaka till livet och få tillbaka utrymme 

för sig själva och för sin parrelation. 

 

I samband med cancersjukdom är erfarenheten att tregenerationsperspektivet 

kan finnas både som hinder och som stöd då ett större behov av stöd från den 

äldre generationen kan innebära svårigheter att sätta gränser kring paret och den 

egna familjen. Det finns också en risk att unga föräldrar ”backar hem” till de 

egna föräldrarna igen. Utebliven utveckling kan hindra övergången till nya 

livsfaser för barnet och familjen (McGoldrick & Gerson, 1985;  Minuchin, 

1999). Det kan också bildas koalitioner över generationsgränsen till den äldre 

generationen vilket i sin tur påverkar parrelationen. Det kan naturligtvis även 

stärka kontakten och paret kan få gott stöd från den äldre generationen. 

  

Det är lätt att fastna på innehållsnivå bland värden och fysiskt mående och 

familjemedlemmarna kan ha svårt att komma till process i samtalen. Det 

specifika inom somatisk kontext är att det också finns en somatisk innehållsdel 

som är en fakticitet. I det familjeterapeutiska arbetet måste vi möta denna 

fakticitet och lyfta dess påverkan till process. I de medicinska sammanhangen 

riskerar familjen att förhindras att ta tillvara sin kapacitet och abdikera som 

kompetent familj med resurser att klara svårigheter.  

 

Sjukdom drabbar mitt i den livssituation familjen befinner sig i och psykosocial 

omvårdnad i cancervården ska ha helhetsperspektiv, vilket gör att stödet bör 

omfatta den totala livssituationen och hur sjukdomen påverkar den (Nationellt 
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vårdprogram om cancerrehabilitering, 2014). Svår sjukdom som är livshotande 

skapar kris. Sjukdomen kan även orsaka en förändrad identitet pga minskad 

virilitet, minskad kapacitet och reducerad självkänsla. 

Symtomen av sjukdomen omorganiserar familjemedlemmarna i ett 

problemorienterat system där roller och subsystem förändras och 

omvärldsgränser suddas ut. Tidigare har exempelvis arbetet och skola 

organiserat familjen, men då sjukdom drabbar är det sjukdom och symtom som 

organiserar familjen och systemet blir problemorienterat. Familjemönster och 

familjedynamik blir tydligare. Även flergenerationsperspektivet i familjen kan 

bli tydligt i samband med ökat behov av stöd. Cancer drabbar en hel familj men 

en är bärare av sjukdomen. Hodgons, Lamson, Mendenhall och Russel Crane 

(2014) skriver om vikten av familjeterapi i somatisk vård och den stora påverkan 

som en sjukdom av en familjemedlem kan utgöra. De visar på 

familjebehandlingens positiva roll vid behandling av svåra kroppsliga 

sjukdomstillstånd både hos barn och vuxna.  I samband med cancer och den kris 

det medför drabbas inte enbart patienten utan även anhöriga ofta av 

ångestproblematik, depression och anpassningssvårigheter (Jaafar et al., 2013; 

Given, Given, & Sherwood, 2012).  

 

Patienter har ofta mer bekymmer om sina anhöriga och närstående och hur de 

mår än behov av stöd för egen del, och de närstående anser att patienten behöver 

stöd i sin situation. Den helhetssyn som ska prägla vården gör familje-

perspektivet i somatisk kontext på systemteoretisk grund både relevant och 

naturlig. 

I studien av Semple och McCance (2010) uttrycker de att när en förälder har 

drabbats av cancer är det en stor stressfaktor som ofta skapar flera problem för 

familjen. Det är framför allt tre dominerande teman som föräldrarna lyfter som 

stressande: Att orka vara en bra förälder, att prata med sina barn samt att 

upprätthålla rutiner i vardagen. 

 

Påverkan på partner och parrelation  

Allvarlig sjukdom kan drabba oss mitt i livet. Sjukdom tar inte hänsyn till vilken 

situation par kan befinna sig i. Är det par med relationsbekymmer och paret 

drabbas av cancer läggs sten på bördan i en redan pågående kris (McWhinney, 

2004). Män och kvinnor uttrycker sig olika och reagerar olika i kris, får ett ökat 

beroende som kan upplevas mer eller mindre påtvingat och det påverkar parets 

förmåga till konstruktiv kommunikation och förståelse för varandra. Det kan lätt 

uppstå missförstånd som försvårar relationen (Johnson, 2012; Lenneér-

Axelsson, 1989, 1997, 2010). Relationsbekymmer kan också förvärras av att 

sjukdomen rubbar parrelationens symmetri och relationen blir mer 

komplementär då den friska partnern blir mer omhändertagande och den ändrade 

bilden av sig själv som patienten redan känt på grund av sjukdomen, förstärks 
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ytterligare och den som är sjuk känner sig alltmer oduglig som kvinna/man och 

förälder och partner. När paret behöver varandra som mest ställer sig sjukdomen 

emellan dem, påverkar identiteten för dem båda och kan orsaka splittring. Den 

som är sjuk kan bli helt upptagen av fysiska värden och symtom och hur än 

partnern försöker nå henne/ honom hamnar sjukdomen emellan dem.  

 

McLean och Jones (2007) påpekar i sitt arbete att det behövs fördjupad kunskap 

kring parrelationens påverkan i somatisk vård för att kunna möta upp behovet av 

stöd. Livet ställs på sin spets i samband med kris och för en del par kan 

relationen stärkas av det, medan det för andra innebär större avstånd och 

splittring.  

Terapeutens arbete går att uttrycka i ett hälsoperspektiv i form av fokus på vilka 

resurser och skyddsfaktorer personen har som individ och i sitt sammanhang. 

Att utforska hur personen har löst kriser tidigare, vilket stöd som fanns då och 

hur det ser ut idag etc. Att stärka vi-känslan för paret i både föräldrasubsystem 

och parrelation kan bli ett centralt arbete för par och terapeut. 

En annan faktor i parrelationen är samlivet. I det nationella vårdprogrammet om 

cancerrehabilitering (Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, 2014) finns 

ett avsnitt om sexualitet och hälsa. Sexualitet är något som påverkar oss alla. 

Detta oavsett om vi är friska eller vilken sjukdom vi drabbats av (Hulter, 2004). 

Av alla patienter som har/har haft cancer så får mellan 25-50 % kroniska 

sexuella problem (Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, 2014), vilket blir 

en allt vanligare livskvalitetsfråga då allt fler blir botade från sin cancer.  Detta 

är ytterligare en aspekt av parrelationen och hur den påverkas i samband med en 

cancersjukdom, något som dock inte berörs ytterligare i den här studien. 

 

Barn som anhöriga; minderåriga barn, tonåringar och unga vuxna  

Sedan 2002 har onkologiska kliniken i Linköping drivit och utvecklat ett arbete 

med fokus på barn, tonåringar och unga vuxna som anhöriga. Det upptäcktes att 

barnen som anhöriga ofta glömdes bort. Idag prioriteras kontakten med familjer 

i det dagliga arbetet. Sedan januari 2010 har detta arbete förstärkts med ett 

tillägg i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och Patientsäkerhetslagen, PSL, med 

att sjukvården har skyldighet att ge stöd och information när det finns barn som 

anhöriga till svårt sjuka föräldrar (HSL, SFS 1982:763, 2g§; PSL, SFS 

2010:569, 6 kap, 5§). Socialstyrelsen driver i samarbete med Nationellt 

kompetenscentrum för anhöriga, NKA, ett nationellt utvecklingsarbete utifrån 

lagtillägget, med fokus på barn som anhöriga. 

Om de yngre barnen får trygga ramar i sin vardagssituation och får information 

på en för dem åldersadekvat nivå kan de hantera en förälders sjukdom på ett för 

dem tillfredsställande sätt (Niemelä et al., 2010). De har ej ett så utvecklat 

konsekvenstänkande som äldre barn och tonåringar och bekymren för de yngre 

barnen handlar då mera om att hantera här-och-nu.  
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Stiffler, Haase, Hosei och Barada (2008) har fokus på de äldre barnen och hur 

påverkade de blir, och beskriver i sin studie att tonårsflickor blir påverkade med 

ökad stress, oro och depression då deras mammor drabbats av bröstcancer. 

Tonårsflickorna tog på sig ett stort ansvar och hade dubbla känslor med inre 

krav att vara starka på samma gång som de var oroliga och nedstämda. Psykolog 

K. Falk och journalist A. Lönnroth menar att ungdomar antingen blir mera 

hemma alternativt flyr hemmet i samband med en förälders sjukdom (Falk & 

Lönnroth, 1999).  

Tonåringarna är i en känslig utvecklingsfas, och då deras föräldrar drabbas av en 

cancersjukdom inser de konsekvenserna på ett tydligt sätt samtidigt som de är i 

en utvecklingsfas då de behöver bryta sig loss för att bli en egen person och ta 

reda på vem man är. Bylund Grenklo et al. (2013) har gjort en stor studie om 

tonåringar och självskadebeteende och påvisat att tonåringar som förlorat en 

förälder i cancer har ökad risk för självskadebeteende.  

Ett observandum är att lagtexten (HSL, SFS 1982:763, 2g§) omfattar barn som 

anhöriga upp till 18 år. Denna studie har även fokus på de unga vuxna, utifrån 

hypotesen att de ofta glöms bort eftersom att de är att betrakta som vuxna.  Men 

trots myndighetsålder är de inte rustade för att möta och hantera en förälders 

cancersjukdom som kan innebära hot om livet och att det är en grupp som ofta 

tar på sig ett stort ansvar då en förälder är sjuk.   

 

I somatisk sjukvård är det vanligt att vara fokuserade på/endast fråga efter 

patienten och hur han eller hon upplever sin sjukdom, behandling och dess 

konsekvenser på livskvalitet. Det finns behov av att utveckla arbetet vad gäller 

helhetssyn och systemiskt tänkande med patienten i sitt sammanhang, och vilken 

betydelse det kan ha för tillfrisknandet. I detta ingår att se och erbjuda stöd till 

närstående. Sjukvården har mycket att utveckla vad gäller mötet med de 

närstående då patienten är förälder till barn, tonåringar och unga vuxna. 

Beroende på var vi befinner oss i våra livsfaser (Lundsbye, Sandell, Währborg, 

Fälth & Holmberg, 2010), både som patient och närstående, påverkar detta oss 

på olika sätt och behovet av stöd kan se helt olika ut. I cancervården möter vi: 

patient och partner som är föräldrar med små barn, patient och partner som är 

flerbarnsföräldrar med barn i förskole- och skolåldrar, patient och partner med 

barn 13-19 år; tonåringar, där även något barn kanske har flyttat hemifrån etc., 

barn som närstående i latensåldern; 7-12 år, tonåringar och unga vuxna som 

närstående och hemmaboende13-19 år samt unga vuxna närstående 20-25 år 

som flyttat hemifrån samt paret som föräldrar i det tomma boet.  

Helhetssynen i sjukvården tillika systemiskt familjearbete kompletterar varandra 

och bör vara en naturlig och självklar del i patientens rehabilitering. Ett 

nationellt vårdprogram om rehabilitering i cancervården är nyskrivet och kom ut 

2014 där även fokus på familjen och barn som anhöriga har en given plats 

(Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, 2014). 
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I den nya patientlagen, som förväntas träda i kraft i januari 2015, har 

närståendes delaktighet också vidareutvecklats och utökats. I kap 11 går att läsa: 

"Närstående har en viktig roll att fylla i vården, inte minst i den kommunala 

hälso- och sjukvården. Närstående kan många gånger besitta viktig kunskap om 

en enskild patients förutsättningar och behov, kunskap som bör vara av värde för 

hälso- och sjukvårdspersonalen" (s.73) och "Som närstående räknas bl.a. 

patientens vårdnadshavare, egna barn och övrig familj, samt i vidare bemärkelse 

andra personer som patienter står nära som t.ex. mycket nära vänner " (Sveriges 

Riksdag Patientlag, 2014, s.73). 

 

Förebyggande arbete i form av familjesamtal med rehabiliterande intention där 

även familjens sammanhang som partner och familj integreras, har till syfte att 

förebygga ohälsa hos barn och tonåringar vars föräldrar är sjuka, förebygga 

ohälsa/separation i parrelationer och stärka föräldrarollen hos både patient och 

partner. 

 

Cancervård och psykosocialt stöd 

I boken Kropp och ord (2012) skriver Rudebeck att ”Varje impuls inifrån 

kroppen, och varje mätning av dess förmåga i förhållande till omvärldens krav, 

blir en påminnelse om det du inte kan i stället för en bekräftelse av det du klarar 

av. Kortvarigt eller långvarigt blir oförmågan din identitet.” (Rudebeck, 2012, 

s.31) 

Det är inte bara patienten som drabbas, utan hela familjen. Fortfarande ses inte 

alltid patienten inom somatisk vård i sitt bio-psyko-sociala sammanhang, vilket 

innebär att partner och familj glöms bort. När en familjemedlem drabbas av 

cancersjukdom påverkas alla i familjen, liksom alla i familjen påverkar den som 

är patient, oavsett om patienten är barn eller vuxen (Hårtveit & Jensen, 2012). 

Vid kris och påfrestningar blir familjemönster och familjedynamik tydligare.  

Familjen ställs inför dubbla uppgifter – dels den påverkan som 

sjukdom/funktionshinder har på familjen och dels de familjemönster/den 

familjedynamik som förstärks (Asen, Thomson, Young & Thomson, 2004). 

 

Vid en kris väcks gamla sorger och oförrätter, och adderas till de sorger som 

uppstår med anledning av förluster av olika slag, och blir påtagliga på grund av 

cancersjukdom och behandling (Cullberg, 1980). Det kan exempelvis vara 

förlust av kroppsdel och kroppsfunktioner, förlust av den sommar då 

behandlingen pågick, förlust av framtid och förlust av bilden av sig själv. 

Förändrad bild av sig själv kan innebära att inte känna igen sina reaktioner och 

sitt sätt att vara; att inte orka som vanligt, att inte ha samma humör som tidigare, 

närståendes förväntningar och frågor stressar på ett sätt personen inte känner 

igen hos sig själv etc.  
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Systemteoretiskt familjeperspektiv 

I det systemteoretiska synsättet betonas vikten av att se helheten av systemets 

delar och inte endast varje del i systemet för sig. Detta för att förstå 

systemdelarnas påverkan på varandra och därmed systemets totala komplexitet. 

En av grundarna av generell systemteori, Bertalanffy (1968) menade att varje 

system var något mer än summan av delarna. De principer som denna teori 

grundar sig på är tillämpbara på många olika system, t.ex. biologiska, 

astronomiska och politiska. Om vi väljer att se familjen som ett system, en 

helhet, så blir inte varje individs egenskaper det viktigaste utan relationerna 

mellan familjemedlemmarna där alla påverkar varandra (Lundsbye et al., 2010). 

En förändring i systemet/familjen, såsom vid exempelvis sjukdom, påverkar då 

alla övriga delar i systemet såsom familjens föreställningar, funktioner och 

meningsskapande. 

 

 
 

Bilden är hämtad från boken Hälsopedagogik (2010), av Vifladt, Hopen och 

Landtblom, och visar hur alla i familjen påverkas när en i familjen blir sjuk.  I 

det systemteoretiska synsättet utgår vi ifrån att problemet inte finns så mycket 

inom symtombäraren, som mellan familjemedlemmarna, vi väljer alltså att se 

familjen som ett system (Lundsbye et al., 2010).  Bilden ovan visar 

nödvändigheten av att ha ett familjeperspektiv framför ett individperspektiv i 

vården. Vi kan inte fungera utan vårt system.  I personlig kommunikation 

(140227) med leg. psykoterapeut och lärare Lena Svedin uttryckte hon att: "I 

alla system är man utbytbar - utom i familjen."  

Sjukdomen kan påverka systemet genom att bli en identitet som fjärmar oss från 

varandra, just när vi behöver stöd av varandra. Rollförändringar blir ofta tydliga, 

och inte alltid lätta att hantera, ex om en mamma är sjuk kan det bli en ökad 

belastning och omvårdnadsansvar för pappan med nya roller och ansvar, eller 

vice versa.  (Benzein, 2013; Semple & McCance, 2010; Väisänen & Solantaus, 

2002; Östlinder, 2004). 

Vid en allvarlig sjukdom måste familjen omstrukturera sig. Skulle sedan den 

sjuke tillfriskna måste en ompositionering ske igen, antingen för att återgå i 

gamla roller och mönster eller att hitta en ny roll i systemet (Minuchin, 1999). 

System befinner sig i ständig förändring över tid, samtidigt som systemen 

strävar efter jämvikt och balans, s.k. homeostas (Schjödt & Egeland, 2011; 

Perls, Hefferline, & Goodmans, 1951). Familjesystem använder sig av 
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kontrollfunktioner såsom regler och feed-back för att upprätthålla och reglera 

den här jämvikten. 

Beroende på var i familjens livscykel patienten befinner sig när sjukdom 

drabbar, kommer familjen också att drabbas av olika svåra utmaningar 

(McWhinney, 2004). Ett exempel kan vara tonåringen eller den unga vuxna som 

kan få fördröjning av flytt från boet och kanske mera bli ”mamma åt sin 

mamma”. Det kan göra att övergången mellan livsfaserna kan bli negativt 

påverkade och fördröjda (Wrangsjö, 2009). 
Det kan vara svårt att skilja på vad som hör till det friska livets påfrestningar och 

vad som har med sjukdomen att göra. Obearbetade kriser adderas och förstärks 

(Cullberg, 1980). När någon i familjen blir sjuk hamnar alla i familjen under 

stress.  

 

Behandlarens roll i somatisk vård      

Som behandlare/familjeterapeut behöver det systemiska perspektivet beaktas 

och utgöra en självklar bas i mötet med patienten och de anhöriga - familjen. 

"Det är inte möjligt att ställa sig utanför systemet eller att ta på sig rollen som 

`reparatör´ när människor har problem… Målet är inte att förändra i en bestämd 

riktning, utan att skapa utrymme för förändring” (Hårtveit & Jensen, 2012, s.78). 

Det är viktigt att behandlarsystemet inte konkurrerar i föräldraskapet utan finner 

en roll som understödjer föräldrarna. Vad gäller barn kan de behöva tala med en 

annan vuxen men inte istället för sina föräldrar. Det centrala är att stödja 

familjemedlemmarna att tala om det som är verkligt viktigt och våga lita på att 

man kan tala om svåra saker. Familjesamtalen i cancervården kan ha flera olika 

syften men bl.a. att stärka relationerna och att stödja familjemedlemmarna att bli 

tillgängliga för varandra, att tydliggöra gränserna mellan subsystemen och 

hjälpa patienten att behålla sin roll i familjesystemet. Det kan bli centralt att 

stödja salutogena och sammanförande faktorer och att stödja familjemedlemmar 

att se hur samspelet i familjen påverkas av förändrade roller, förstärkt 

familjemönster och familjedynamik (Niemelä, 2012, Kissane & Bloch, 2002).   

 

Föräldrarnas sorg över sjukdomen, och deras fokus på att kompensera för 

sjukdomen påverkar relationerna i familjen. Familjeterapeuten, FT, ska försöka 

förhindra att föräldrarna abdikerar från sin föräldraroll och stärka subsystemens 

gränser. Terapeuten hjälper familjen att lyfta barnen i olika åldrar och deras 

roller och att var och en får ta plats. Hänsynen till föräldrarna kan hindra barnen 

att tala med föräldrarna om sina funderingar, om sin sorg och oro. FT hjälper 

familjemedlemmarna att tala om det svåra, om cancersjukdom och "förbjudna" 

känslor som ilska, avund etc. FT hjälper familjen att skilja ut och normalisera 

andra svårigheter och att fokusera på resurser. Cancersjukdomen blir så central i 

familjen att det kan vara svårt att urskilja åldersrelaterade svårigheter och det 

kan istället bli cancersjukdomen som får skulden. FT kan hjälpa barnen att våga 
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lita på att föräldrarna orkar. Familjen kan tillsammans dela smärtan och finna 

hopp. En kris kan även ha en katalysatoreffekt för människor, en väldig potential 

för förändring som vi människor kan ta vara på (Cullberg, 1980). 

 

I vissa samtal blir FT den som hjälper familjen att lita på att relationerna håller 

för svåra berättelser och känslor, och FT kan fungera som vittne till berättelsen 

(White, 2012). Samtal kan berika den svåra tid som är och ibland den svåra tid 

man har kvar. Samtalet kan hjälpa till att avbörda och avdramatisera. Det kan 

också stödja salutogena och sammanförande faktorer genom att låta 

familjemedlemmar komma närmare varandra och få verktyg att kunna sätta ord 

på det svåra, som vad man betyder för varandra.   

Den här studien vill fokusera just på vad som händer när en förälder är sjuk.   

 

Syfte 

Syftet med den aktuella studien var att utforska betydelsen av ett 

systemteoretiskt synsätt genom att fokusera på hur mycket familjen som helhet, 

föräldrarna samt barnen/tonåringarna och de unga vuxna, påverkas då en 

förälder till barn i åldrarna 10-25 år, är cancersjuk. Studien önskade även belysa 

betydelsen av att erbjuda samtal till familjen då patienter i cancervården är 

föräldrar och har minderåriga barn, tonåringar och/eller unga vuxna.  

Detta med avsikt att kunna erbjuda adekvat stöd till familjer när en förälder är 

sjuk och på så vis kunna stärka föräldraroll/parrelation och förebygga ohälsa hos 

barn, tonåringar och unga vuxna som är anhöriga.  

 

Metod 

 
Urval/undersökningsgrupp   

Till undersökningen selekterades cancerpatienter som har barn i ålder mellan  

10 -25 år, samt deras partner. För att få så stort material som möjligt valdes ett 

icke slumpmässigt urval vid fem kliniker inom Landstinget i Östergötland där 

cancerpatienter behandlas. De utvalda klinikerna blev: onkologiska kliniken, 

hematologiska kliniken, lungmedicinska kliniken samt landstingets hemsjukvård 

(LAH) Universitetssjukhuset i Linköping samt LAH Vrinnevisjukhuset i 

Norrköping. Respektive klinkchef gav skriftligt godkännande för utdelandet av 

enkäterna. Patienterna som tillfrågades skulle vara inskrivna på någon av 

ovanstående kliniker åren 2013 och/eller år 2014.  

Totalt delades enkäter ut till patient/förälder, deras partner samt deras 

barn/tonåringar och de unga vuxna i tjugonio familjer, sammanlagt åttionio 

enkäter. 
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Bortfall 

Det inkom svar från tjugotre av tjugonio familjer, sammanlagt sjuttiofem av 

åttionio utdelade enkäter, vilket gav ett bortfall om sex familjer och totalt fjorton 

enkäter.  

Skälen till det bortfallet är svårt att fastställa och värdera. För en familj saknades 

påskrivet samtycke, varför de två enkäterna från den familjen inte kunde räknas. 

I en familj hade den andre vårdnadshavaren inte skrivit på informerat samtycke 

p.g.a. relationssvårigheter och att de ej levde tillsammans längre. I något fall var 

den unga vuxna utomlands. Någon tackade nej, någon familj uppgav svårigheter 

att komma ihåg att fylla i enkäten trots upprepade påminnelser.  För ett par 

familjer hade patienten nyligen avlidit men de närstående ville ändå svara. 

Det kan även ha varit så att visst bortfall fanns pga att någon eller några i en 

familj valde att inte svara på enkäten. I något fall vet vi att enbart föräldern och 

ej partnern fyllt i enkät av okänd anledning. 

Vissa barn kanske inte tilläts fylla i enkät av föräldern, eller ville inte delta. I 

något fall var det så att den sjuka föräldern inte var vårdnadshavare till de 

särkullebarn som fanns i familjen.  

 

Genomförande av studien/datainsamling  

Undersökningen ägde rum från januari 2014 tom oktober 2014. 

Respektive kliniks kurator blev ansvarig för att identifiera patienter tillika 

föräldrar med barn i åldersgruppen 10-25 år vilka kuratorn sedan informerade 

och delade ut enkäter till. Kuratorerna bad även sjuksköterskor på klinikerna om 

hjälp att identifiera möjliga familjer att dela ut enkäter till. Kuratorerna samlade 

sedan in enkäterna och lämnade till undertecknad. 

Ett skriftligt informationsblad utformades för att komplettera den muntliga 

informationen om studien. Studien är skriftligt godkänd och informationsbladet 

är underskrivet av klinikchefen på onkologiska kliniken.  

Båda vårdnadshavarna skrev på informerat samtycke för egen del, samt om 

deras minderåriga barn fick fylla i enkät. Om någon av föräldrarna inte 

godkände att enkät delades ut till de minderåriga barnen fick de stryka över den 

delen i samtycket. Barnen blev erbjudna av föräldrarna att delta men kunde säga 

nej till att delta. 

Myndiga ungdomar skrev på ett eget informerat samtycke.  

De informerade samtyckena är utformade i samråd med forskningsenheten på 

onkologiska kliniken. Samtyckena innehöll godkännande av deltagaren i studien 

att de fått information både skriftligt och muntligt om studien och fått svar på 

eventuella frågor kring studien. Deltagaren visste att deltagandet var frivilligt 

och att deltagandet kunde avbrytas utan förklaring och utan att det påverkade 

framtida omhändertagande, närhelst så önskades. Samtycket innehöll även 

information om att svaren behandlas konfidentiellt och att det ej kommer att gå 
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att identifiera någon enskild deltagare eller familj. Samtycket innehöll uppgift 

om att barnet också hade fått information om studien och fått ställa frågor. Att 

det även för barnen var frivilligt att delta och att de också kunde avbryta sitt 

deltagande utan förklaring och utan att det påverkade patientens eller familjens 

framtida omhändertagande. Barnen fick också information om att svaren 

behandlas konfidentiellt och att det ej kommer att gå att identifiera enskilda 

personer eller familjer.  

På samtycket står att alla deltagare kan få del av studien när den är klar, hösten 

2014.  

För att få svar på frågorna i syftet och att nå så många familjer som möjligt 

under den här perioden, gjordes en enkät där målet var att minst trettio familjer 

skulle svara. Familjerna ser olika ut, vilket gör att en familj exempelvis kan 

bestå av patient, partner och yngre barn. En annan familj kan bestå av 

närstående, tonåring och ung vuxen då patienten avlidit innan enkäten delades 

ut. Det gör att antalet patienter, partners och barn, tonåringar och unga vuxna 

som fyllt i enkäter blev fler än trettio totalt. 

 

Enkäterna, utformandet av frågor och avgränsningar 

Tre olika enkäter utformades vilka bestod av strukturerade formulär med visuell 

analogskala, s.k. skattningsskala; 

o Enkät till förälder tillika patient 

o Enkät till förälder tillika partner 

o Enkät till barn, tonåring, unga vuxna i åldrar 10-25 år.  

 

Med ett systemteoretiskt synsätt och för att få svar på frågorna i syftet behövdes 

svar från alla i familjen där en förälder är sjuk i cancer; barn, tonåringar och 

unga vuxna samt deras föräldrar. Åldrarna valdes utifrån barn som kan läsa och 

förstå frågorna i enkäten, reflektera och skriva svar själva. En naturlig gräns blev 

då från 10 år när barnen börjar mellanstadiet (Niemelä, 2010). Tonåringarna, 13-

17 år, är ett stort åldersspann men de har då ett mera utvecklat konsekvens-

tänkande. Tjugofem år är en övre gräns som ofta används inom ungdomshälsan 

som gräns för ung vuxen. De unga vuxna är en grupp som ofta glöms bort då de 

har fyllt 18 år och blivit myndiga, men är en grupp som ofta tar på sig ett stort 

ansvar då en förälder är sjuk.  

Vilken cancerdiagnos föräldern hade var oväsentligt i den här undersökningen 

då cancer skapar oro oavsett diagnos och prognos. Det var därför i den här 

undersökningen även oväsentligt om den sjuka föräldern vid enkättillfället fick 

adjuvant (förebyggande) eller palliativ (lindrande) behandling av cancer-

sjukdomen. 

Patienten tillfrågades om hur han/hon trodde att cancersjukdomen påverkat 

partnern och barnen. 
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Partnern tillfrågades om hur han/hon själva påverkats av att den andra föräldern 

var sjuk samt hur partnern trodde att barnen påverkats av förälderns sjukdom. 

Barnen, tonåringarna och de unga vuxna tillfrågades om hur de ansåg att 

föräldrarna påverkats av den ena förälderns sjukdom samt hur de själva 

påverkats. 

Samtliga tillfrågades hur mycket de ansåg att cancersjukdomen påverkat 

familjen som helhet, om de blivit erbjudna samtal, och om samtalens värde. 

 

Etiska överväganden  
Gällande riktlinjer och regler för att få ge enkäter till icke myndiga har 

Vetenskapsrådets websida om etik (Vetenskapsrådet, Uppsala universitet, 2013) 

tillämpats och diskussion har förts med medlemmar i Etikprövningsnämnden i 

Linköping. Båda vårdnadshavarna ska skriva på informerat samtycke att deras 

minderåriga barn får fylla i enkät, vilket också skedde. Vetenskapsrådets 

informationskrav och samtyckeskrav har uppnåtts genom att varje deltagare har 

fått information både muntligt och skriftligt i informationsbrevet och i det 

informerade samtycket som var och en fått skriva på. De har fått information, 

dels om syftet med studien, och villkor för deras deltagande. Varje deltagare har 

även fått information om sin rätt att dra sig ur när de så önskar och utan 

förklaring, samt att deltagarnas medverkan i studien inte kommer att påverka 

fortsatt omhändertagande. Enligt good clinical practice (GCP) och 

Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav är enkäterna kodade för att möjliggöra att 

varje enskild deltagare ska kunna återta sin medverkan i studien. Det är endast 

ansvarig för studien som har tillgång till kodnyckeln. Enkätsvaren hanteras på 

ett konfidentiellt och oidentifierbart sätt, tillika de påskrivna informerade 

samtyckena som förvaras i låst journalskåp och ej tillsammans med enkäterna. 

Svaren på enkäterna kommer endast att användas i denna studie och ej till annat 

forskningsändamål eller liknande, enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

Uppsala universitet, 2013).  

 

Resultat 

  

Sammantaget delades ut enkäter till tjugonio familjer varav tjugotre familjer 

svarade, alltså 79 % svarsfrekvens. Av de totalt åttionio enkäter som delades ut 

inkom sjuttiofem enkäter, vilket motsvarar 84 % svarsfrekvens. 

Tjugo patienter deltog, varav arton kvinnor och två män i åldrarna 42 år - 60 år. 

Nitton partner deltog, varav sexton män och tre kvinnor i åldrarna 37 år - 65 år. 

Sjutton barn och tonåringar deltog i studien i åldrarna 10 - 17 år. Av dessa var 

det nio flickor och åtta pojkar jämt fördelat över åldrarna. Av dessa barn och 

tonåringar hade ett barn en pappa som var sjuk och resterande hade en mamma 

som var sjuk. 
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Nitton unga vuxna 18 år - 25 år, varav nio flickor och tio pojkar jämt fördelat 

över åldrarna. Av de unga vuxna var det en vars pappa var sjuk och övriga hade 

en mamma som var sjuk. Av de unga vuxna bodde sex stycken hos den sjuka 

föräldern och tolv stycken hade flyttat hemifrån. 

Antal deltagare var totalt sjuttiofem stycken. Summeras föräldrarna, både patient 

och partner deltog totalt trettionio föräldrar, varav tjugoen kvinnor och arton 

män. Summeras barn/tonåringar och unga vuxna 10 - 25 år deltog totalt 

trettiosex stycken, varav arton flickor och arton pojkar. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 1. Översikt över deltagarna i studien  

_________________________________________________________________________________ 

Antal enkäter        Patient                     Partner             Barn/tonåring       Unga vuxna           Totalt 

                   (10-17 år)              (18-25 år) 

                        Kvinnor   Män        Kvinnor    Män       Fl             Po          Fl           Po        

_________________________________________________________________________________ 

 

Antal enkäter     18           2              3              16           9             8              9           10             75 

_________________________________________________________________________________ 

 

Av tabell 1 ovan kan konstateras att det är en övervägande del kvinnliga 

patienter som deltog och det omvända förhållandet rådde vad gällde partner, 

men totalt av patient och partner så var det jämt fördelat mellan kvinnor och 

män. Vad gäller barn respektive unga vuxna är det jämt fördelat mellan flickor 

och pojkar. Även antalet deltagare av barn och unga vuxna är jämt med sjutton 

barn samt tonåringar och nitton unga vuxna.  

Då antalet patienter, partner, barn/tonåringar samt unga vuxna var olika i antalet 

redovisas deras skattningar både i absoluta antal som i procentform utifrån den 

visuella analoga skalan 1- 10. Den visuella analoga skalan var uppmätt till tio 

cm och lästes av manuellt. Skattning 1 motsvarar "inte påverkad alls" till 10 som 

motsvarar "påverkad helt och hållet".  Svaren redovisas i tre delar där skattning 

1-3 motsvarar låg påverkan, 4-7 motsvarar medel samt 8-10 hög påverkan. 

En central fråga i studien var hur stor påverkan cancersjukdomen hade på 

familjen. I tabell 2 kan vi se de olika familjemedlemmarnas upplevelse av detta. 

 
Tabell 2. Upplevelse av sjukdomens påverkan på familjen enligt patient, partner, barn/tonåringar och 

de unga vuxna    

__________________________________________________________________________________ 

Upplevelse av                   Patient                     Partner           Barn/tonåring   Unga vuxna    Totalt 

sjukdomens                                                                              (10-17år)           (18-25 år)         
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påverkan                           n=20 (%)                n= 19 (%)        n=17 (%)            n=18 (%)       n= 74 (%) 

på familjen 

_________________________________________________________________________________ 

 

Låg/Inte alls (1-3)               2 (10)                   2 (10,5)            4   (24)                1   (5)     9 (12) 

 

Medel           (4-7)               6 (30)   2 (10,5)          10  (59)        7  (39)         25 (34) 

 

Hög/helt   

och hållet     (8-10)            12 (60)                  15 (79)              3  (17)                10 (55)         40 (54) 

________________________________________________________________________________ 

 

Fyra femtedelar av partners menade att sjukdomen hade haft mycket hög 

påverkan på familjen, medan patienterna upplevde betydligt lägre påverkan på 

familjen. Notera att barnen, 10-17 år, skattade familjens påverkan som låg till 

medel, och knappt en femtedel skattade hög påverkan på familjen. Detta att 

jämföra med de unga vuxna där nära 40 % upplevde medelpåverkan på familjen 

och drygt hälften påverkan helt och hållet.  
Tabell 3. Upplevelse av sjukdomens påverkan på föräldraskapet enligt patient, partner, 

barn/tonåringar och de unga vuxna_____________________________________________________ 
Upplevelse av           Patient                      Partner            Barn/tonåring       Unga vuxna       Totalt 

sjukdomens               om sig själv             om sig själv     (10-17år)              (18-25 år)           n= 73(%) 

påverkan                    n=20 (%)                 n= 18 (%)          n=17 (%)            n=18 (%)                    

på föräldraskap                                             Förälder                Förälder 

                                                                                           Pat      Partner       Pat        Partner 

__________________________________________________________________________________ 

 

Låg/Inte alls (1-3)          3  (15)                     1  (6)             4 (23)    5 (29,5)    4 (22)   2 (11)    

 

Medel           (4-7)        10  (50)                    8 (44)             3 (18)    5 (29,5)    9 (50)   9 (50)     

 

Hög/helt   

och hållet     (8-10)         7  (35)                    9 (50)           10 (59)     7 (41)      5 (28)   7 (39)    

_________________________________________________________________________________ 

 

I tabell 3 ovan kan vi jämföra svaren från patient, partner och 

barnen/tonåringarna och de unga vuxna vad gällde familjemedlemmarnas 

uppfattning om hur påverkade föräldrarna var av cancersjukdomen.  

Värt att notera är då att patienterna skattade lägre påverkan som förälder än vad 

både partner och barn/tonåringar upplevde. Notera särskilt den högsta graden, 

påverkan helt och hållet, där partner upplever sig 15 % högre påverkad som 

förälder än vad patienten gör, och 59 % av barn/tonåringar upplevde att 

patienten helt och hållet var påverkad som förälder.  

Vad gällde barnens uppfattning om hur föräldrarna påverkats i sitt föräldraskap 

så skattade de unga vuxna högre påverkan på partnern än vad barn/tonåringar 

gjorde. Summerades medel och hög påverkansgrad för de unga vuxna så 

skattade de drygt 18 % högre påverkan för partner jämfört med vad 

barnen/tonåringarna gjorde.  
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Tabell 4 visar hur mycket föräldrarna upplevde att deras barn var påverkade av 

att en förälder var drabbad av cancersjukdom i familjen vad gällde olika 

variabler såsom sociala kontakter med kompisar/kamrater/vänner, skola/arbete, 

oro/ångest/sömnsvårigheter, ilska/ irritation, ledsenhet/sorg, koncentration/ 

minne samt smärta ex. huvudvärk, magont.  

Totalt hade patienter lämnat svar för trettiofem stycken barn i åldrarna 10-25 år, 

och partner hade lämnat svar för trettioen stycken barn i åldrarna 10-25 år.  

Här kan vi även jämföra med barnen/tonåringarna och de unga vuxnas egna 

svar. 

 

 

 

 

 
Tabell 4. Patient och partners skattning av cancersjukdomens påverkan på barnen, samt 

barnen/tonåringarna och de unga vuxnas skattningar av upplevelse av egen påverkan av 

cancersjukdomen i familjen   

Skattning av påverkan 

på barnen 10-25 år 

Låg / Inte alls 

(1 - 3) 

Medel 

(4  - 7) 

Hög / helt och hållet 

(8  - 10) 

Vad tror patienten   

n=20 (%) 

Sociala kontakter 

25 (71)    8 (23) 2  (6) 

Vad tror partnern  

n=19 (%) 

 Sociala kontakter 

13 (42)  15 (48) 3 (10) 

Barn/tonår om sig 

själva      n=17 (%) 

Sociala kontakter 

10 (59)    5 (29) 2 (12) 

Unga vuxna om sig 

själva      n=19 (%) 

Sociala kontakter 

  9 (47)    9 (47) 1   (6) 

Skola/Arbete 22 (63) 10 (29)   3  (8) 

Skola/Arbete 12 (39)  12(39)   7 (22) 

Skola/Arbete 12 (70)   3 (18)   2 (12) 

Skola/Arbete   7 (36)    9 (52)   2 (12) 

Oro, ångest, sömn 13 (36 ) 17 (47)   6  (17) 

Oro, ångest, sömn   9 (29)  11 (35,5) 11  (35,5) 

Oro, ångest, sömn   8 (47)     7 (41)    2 (12) 

Oro, ångest, sömn   4 (21)     6 (37)    8 (42) 

Ilska, irritation 20 (55)   15 (42)    1   (3) 

Ilska, irritation 10 (32)   18 (58)    3 (10) 

Ilska, irritation   7 (41)      9 (53)    1   (6) 

Ilska, irritation   5 (26)      9 (52)    4 (22) 
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Ledsenhet, sorg 11 (31)    15 (42) 10  (27) 

Ledsenhet, sorg   4 (13)    19 (61)    8 (26) 

Ledsenhet, sorg    5 (28)      7 (39)    6 (33) 

Ledsenhet, sorg    2 (11)      6  (33)    9 (56) 

Koncentration,minne 29  (80)      5  (14)    2   (6) 

Koncentration,minne 17  (55)    10  (32)    4 (13) 

Koncentration minne 11  (65)      5  (29)    1  (6) 

Koncentration minne    6  (33)     8 (50)    3 (17) 

Smärta   26 (72)      4 (11)    6 (17) 

Smärta   13 (42)     11 (35)    7 (23) 

Smärta  11 (65)       3 (17,5)    3 (17,5) 

Smärta    8 (50)      3 (17)    6 (33) 

 

Här kan vi jämföra föräldrarnas skattning med barnens och de unga vuxnas egna 

upplevelse av hur påverkade de är av att en förälder i deras familj drabbats av 

cancer. Det framkom att patienter skattade generellt lägre än vad både partner, 

barnen och de unga vuxna gjorde, oavsett variabel. Det utkristalliserades dock 

vissa likheter och mönster såsom att patienter och barn hade liknande 

beskrivningar av påverkansgrader, medan partner och de unga vuxna beskrev 

påverkan mera lika. De unga vuxna upplevde generellt högre påverkan än övriga 

i familjen, oavsett variabel.  

Vad gällde de sociala kontakterna med vänner och kamrater ansåg en majoritet 

av patienterna att barnen hade ytterst låg påverkan (71 %), medan partner 

bedömde detta högre. Barnen upplevde sig lågt påverkade socialt, men de unga 

vuxnas upplevelse av hur påverkade de var socialt, stämde mera med hur 

partners trodde, alltså högre påverkan än vad patienterna ansåg.  

Skolarbetet/arbetet var inte så påverkat alls enligt barnen och tonåringarna, 

vilket inte heller patienterna trodde, men drygt 60 % av de unga vuxna menade 

att skolarbetet/arbetet var medel till helt och hållet påverkat. Detta stämde 

överens med vad partnerns trodde. 

Koncentration och minnespåverkan var generellt låg tillika smärtpåverkan 

såsom huvudvärk och magont, men både barnen och framför allt de unga vuxna 

skattade påverkan högre än vad patienterna gjorde. De unga vuxnas upplevelse 

stämde även här bäst överens med hur partner trodde. 

Alla i familjen hade skattat att mellan ca 35-45 % var medelpåverkade av oro, 

ångest och sömn, men utöver detta markerade de unga vuxna att 42 % av dem 

helt och hållet kände oro, ångest och hade sömnproblem.  

Liknande mönster framträdde även vad gällde hur påverkade barnen och 

ungdomarna var vad gällde ledsenhet och sorg. 

 

I studien undersöktes betydelsen av samtalen som barnen, tonåringarna och de 

unga vuxna hade haft via sjukvården.  I tabell 5 visas vad föräldrarna trodde om 
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betydelsen av samtal för deras barn och ungdomar, vilket sedan kan jämföras 

med vad barnen och ungdomarna själva svarade. 

 
Tabell 5. Betydelsen för barnen/tonåringarna och de unga vuxna av att ha haft samtal med någon på 

sjukhuset skattades av både föräldrar och barn  

________________________________________________________________ 
Betydelse av                      Patient              Partner                Barn/tonåring     Unga vuxna       Totalt 

samtal med                                                       (10-17 år)            (18-25 år)            

barn 10-25 år                     n=11 (%)          n= 9 (%)              n=6 (%)              n=11 (%)         n= 37 (%) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Låg/Inte alls (1-3)              2 (18)                1 (11)                   1 (17)                      3 (27)           7 (19) 

 

Medel           (4-7)              5 (46)                4 (44,5)                5  (83)                     3 (27)         17 (46) 

 

Hög/helt   

och hållet     (8-10)             4 (36)                4 (44.5)                 0   (0)                     5 (46)         13 (35) 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Betydelsen av samtal oavsett familjemedlemmar är att betrakta som medel -hög, 

vilket visar sig tydligt bland de unga vuxna. Av de sex yngre barnen som svarat 

ansåg 83 % att samtalen hade haft betydelse. Barnen har ej markerat hög 

betydelse men det hade däremot de unga vuxna, där nära hälften ansåg att 

betydelsen av samtal var hög. 

 
Tabell 6.  Betydelse för familjen om samtal genomförts med hela eller delar av familjen, minst en 

vuxen och ett barn 

________________________________________________________________ 
Betydelse av                      Patient              Partner        Barn/tonåring     Unga vuxna       Totalt 

samtal med                     n=6 (%)           n=4 (%)       (10-17år)            (18-25 år)          n= 27(%) 

familjen                                                      n=6 (%)              n=11(%) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Låg/Ingen alls (1-3)           1 (17)                1(25)             1 (17)                  1  (9)               4 (15) 

 

Medel              (4-7)           0   (0)                0  (0)             3 (50)                  6 (55)              9 (33) 

 

Hög/avgörande 

betydelse        (8-10)          5 (83)                3 (75)            2 (33)                  4 (36)             14 (52) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

För de föräldrar som haft samtal med hela eller delar av familjen tillsammans 

har åtta av tio svarat att samtalen med familjen haft avgörande betydelse.   

Även för barn/tonåringar samt de unga vuxna har samtalen med hela eller delar 

av familjen varit värderade viktiga eller mycket viktiga. Det var femton av 
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sjutton barn 10-25 år som skattat betydelsen från medel upp till avgörande 

betydelse.  

Totalt är det fjorton av tjugosju som svarat på betydelsen av familjesamtal och 

som menar att samtalen haft avgörande betydelse. En 11-åring skattade 10 på 

visuella analoga skalan, alltså att samtalen haft helt avgörande betydelse för 

familjen. Det var endast fyra av tjugosju familjemedlemmar som skattade att 

betydelsen var låg. 

Det nya tillägget i Hälso - och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 2g§) säger 

att sjukvården ska erbjuda information, råd och stöd till barn som anhöriga då en 

förälder är sjuk. Tabell 7 visar betydelsen för föräldrarna att de av sjukvården 

blivit erbjudna samtal om, eller samtal till sina barn.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 7. Betydelsen för föräldrarna att de blivit erbjudna samtal om/till sina barn som anhöriga av 

sjukvården 
______________________________________________________ 
Upplevelse av               Patient             Partner                   Totalt 

erbjudna samtal             n=17 (%)         n=12 (%)               n=29 (%) 

om/till sina barn 

______________________________________________________ 

 

Låg/Ingen alls (1-3)        0   (0)               2 (17)                   2  (7) 

 

Medel              (4-7)        5 (29)               3 (25)                   8 (27) 

 

Hög/avgörande  

betydelse         (8-10)     12 (71)               7 (58)                 19 (66) 

______________________________________________________ 

 

För föräldrarna, både patienter och partner, hade det avgörande betydelse att 

sjukvården erbjudit samtal om och till deras barn, 71 % för patienterna och           

58 % för partners. 

 

I studien tillfrågades patienterna om hur mycket de ansåg att eventuell partner 

var påverkad på olika sätt av sjukdomen, och partner tillfrågades om hur mycket 

de själva ansåg sig vara påverkade på olika sätt av den andre förälderns 

cancersjukdom. 

De olika variabler patient och partner utgick ifrån i sina svar var: sociala 

kontakter med kompisar/ kamrater och vänner, skola/arbete, 
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oro/ångest/sömnsvårigheter, ilska/ irritation, ledsenhet/sorg, koncentration/ 

minne samt smärta ex. huvudvärk, magont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 8. Översikt över patienters upplevelse av hur mycket sjukdomen har påverkat partnern vid olika 

variabler samt partners egen upplevelse      

Skattning av påverkan  Låg / inte alls 

(1 - 3) 

Medel 

(4 - 7) 

Hög /helt och hållet  

(8 - 10) 

Patient n=19 (%) 

Socialt 

 

   8 (42)  

    

  5 (26) 

    

   6 (32) 

Partner n=18 (%) 

Socialt 

  

  4 (22) 

  

  10 (56) 

     

   4 (22) 

Arbete   4 (21)     7 (37)     8 (42) 

Arbete   2 (12)   10 (59)     5 (29) 

Oro, ångest, sömn   2 (11)     4 (21)    13 (68) 

Oro, ångest, sömn   2 (11)     6 (31)    11 (58) 

Ilska, irritation   7 (37)     8 (42)      4 (21) 

Ilska, irritation    7(39)     8 (44)      3 (17) 

Ledsenhet, sorg -     8 (42)    11 (58) 

Ledsenhet, sorg -     6 (33)    12 (67) 

Koncentration, minne 10 (53)     3 (16)      6 (31) 

Koncentration, minne   4 (22)     7 (39)      7 (39) 

Smärta (ex. huvudvärk, 

magont) 

10 (53)     3 (16)      6 (31) 

Smärta (ex. huvudvärk, 

magont) 

11 (61)     2 (11)      5 (28) 
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Siffrorna ovan visar på att patient och partner hade ungefär samma upplevelse 

av partners påverkan, men partners upplevde generellt något högre påverkan än 

vad patienterna trodde. Påverkansgraden var hög oavsett variabel, exempelvis 

påverkan på arbetet och av oro och ledsenhet. Däremot visade resultatet att 

partners inte var särskilt påverkade av smärta, såsom huvudvärk, eller av ilska 

och irritation. 
 

Tabell 9. Sjukdomens påverkan på parrelationen   

______________________________________________________ 
Upplevelse av             Patient                 Partner             Totalt 

sjukdomens                 n=20 (%)             n=19 (%)         n=39 (%) 

påverkan på  

parrelationen              

______________________________________________________ 

 

Låg/Inte alls (1-3)          4 (20)                  4 (21)              8 (20)       

 

Medel           (4-7)          8 (40)                  4 (21)             12 (31)    

 

Hög/helt   

och hållet     (8-10)         8 (40)                11 (58)             19 (49)    

_______________________________________________________ 

 

 

 

Tabell 10. Översikt över betydelsen av parsamtal   

______________________________________________________ 
Upplevelse av             Patient                 Partner                Totalt 

betydelsen                   n=12 (%)             n=7 (%)              n=19 (%) 

av parsamtal  

______________________________________________________ 

 

Låg/Ingen alls (1-3)         2 (17)                 0   (0)               2 (11)          

  

Medel              (4-7)         6 (50)                 2 (29)               8 (42)    

 

Hög/avgörande   

betydelse         (8-10)       4 (33)                 5 (71)               9 (47)    

_______________________________________________________ 

 

Vad gäller påverkan på parrelationen och betydelsen av parsamtal kan noteras 

att partners hade skattat betydligt högre påverkan på parrelationen är patienten 

med en tydlig påverkan helt och hållet, medan patienterna skattade lägre 

påverkan och mera jämt fördelat från medel till helt och hållet. Det kan 

observeras att sjutton av nitton, ca 80 %, av patient och partner sammanlagt 

upplevde att parrelationen påverkats från medel till helt avgörande för 

relationen. 

Att parsamtal erbjudits i cancervården visade sig ha varit av stor betydelse 
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för både patient och partner, men för partner var parsamtalen av avgörande 

betydelse (Tabell 10).  

                                                               

För att hantera den nya livssituation som det innebär när en förälder drabbas av 

cancer kan även möjlighet till enskilda samtal vara av betydelse, vilket visas i 

resultatet i tabell 11 nedan. 

 
Tabell 11. Översikt över betydelsen av enskilda samtal för föräldrarna samt barnen 10-25 år 
_____________________________________________________________________________ 
Upplevelse av              Patient                  Partner         Barn/tonår/unga vuxna            Totalt 

betydelsen                    n=14 (%)              n=9 (%)                  n=11 (%)                       n=34 (%) 

av enskilda  

samtal              

______________________________________________________________________________ 

 

Låg/Ingen alls (1-3)          0  (0)                 1  (11)                     3  (29)                         4 (12)  

 

Medel              (4-7)         5 (36)                 4  (44,5)                  6  (45)                       15 (44) 

 

Hög/avgörande   

betydelse         (8-10)        9 (64)                4  (44,5)                  2  (15)                        15 (44) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Resultaten från barnen, tonåringarna och de unga vuxna slogs ihop och jämförs i 

tabell 11 med svaren från föräldrarna. Utifrån svaren från trettiofyra stycken 

familjemedlemmar blev det tydligt att betydelsen av enskilda samtal var stor 

oavsett familjemedlem, men framför allt för patienten själv. Jämfördes svaren 

med betydelsen av parsamtal uttryckte partners att parsamtalen var av betydligt 

större värde. 

 

Diskussion   

 
Resultatdiskussion 

Syftet med den aktuella studien var att utforska betydelsen av ett familjearbete 

utifrån ett systemteoretiskt synsätt då patienten är förälder och har drabbats av 

cancer. Som ett led i det önskade den här studien ta reda på hur partner och 

barn/tonåringar och unga vuxna upplever sig påverkade av förälderns sjukdom. 

Syftet var även att utforska vilken betydelse eventuellt erbjudna samtal haft i 

samband med förälderns sjukdom.  

Resultaten visade att partnern generellt skattade högre påverkan för sig själv och 

sina barn, än föräldern som är patient, och att de unga vuxna var mera påverkade 

av förälderns cancersjukdom än vad föräldrarna trodde.  
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Samtal hade erbjudits i hög grad och betydelsen för dem som tackat ja till samtal 

beskrevs hög oavsett familjemedlem. Det syntes en något högre skattning för 

patienterna generellt som skattade mycket hög betydelse av enskilda samtal, 

medan partner skattade parsamtal högst, och barn och unga vuxna skattade 

särskild hög betydelse av familjesamtal. För vissa barn och ungdomar var 

betydelsen av samtal mycket hög, bl.a. en 11-åring som menade att samtalen 

med familjen hade haft avgörande betydelse.  

 

När en familjemedlem drabbas av cancer påverkas hela familjen (Harju, 

Rantanen, Tarkka, & Åstedt-Kurki, 2011). Att cancersjukdomen på olika sätt 

drabbar alla i familjen med ökad börda, inte minst för partnern, samt att som 

patient behöva oroa sina barn och bekymren kring hur familjen mår, beskrivs av 

patienter som den tyngsta bördan genom cancerbehandlingen (Nationellt 

vårdprogram cancerrehabilitering, 2014). Detta bekräftades även i denna studie 

som visade att patienterna skattade påverkan högt och partners ännu högre.  

 

Noteras bör att barn och tonåringar upplevde familjens påverkan som låg medan 

unga vuxna upplevde familjens påverkan betydligt högre än de yngre barnen. Då 

barnen uppgivit ålder på enkäterna gick det även att göra en eftergranskning och 

fördjupning genom att jämföra om det var någon skillnad om barnen var 10-12 

år eller tonåringar; 13-17 år, i åsikt vad gällde påverkan på familjen som helhet. 

Det visade sig då att tonåringarna skattade en högre påverkan på familjen och 

hur mycket både sjuk och frisk förälder påverkats i sitt föräldraskap. Däremot 

visade det ingen nämnvärd skillnad mellan de yngre barnen och tonåringarna 

vad gällde skattning på de olika variablerna som gällde påverkan på dem själva. 

V.g. se Tabell 4. 

 

Unga vuxnas kognitiva konsekvenstänkande, mentaliseringsförmåga och 

empatiska förmåga är välutvecklat och de kan reflektera kring 

familjesituationen. I studien var de flesta av de unga vuxna inte hemmaboende, 

utan fick information via de andra familjemedlemmarna; både den friska 

respektive den sjuka föräldern samt eventuellt via yngre syskon om hur det var 

hemma.  

 

Vad gällde de yngre barnen så kan deras låga skattning tolkas som att familjen 

informerat dem på ett åldersadekvat sätt och kunnat hålla rutiner och ramar 

intakta så att situationen blivit så hanterbar och begriplig som möjligt för 

barnen. Dessa skyddsfaktorer, samt fungerande relationer och nätverk, föräldrars 

förmåga att ge sina barn kärlek och närhet, god förmåga till konfliktlösning, 

trivsel i skola och på fritid, trots sjukdomen i familjen, bör utifrån svaren ha 

gjort att sårbarheten inte har blivit alltför hög (Jansson, Larsson & Modig, 2011; 

Pihkala, 2011).  
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En annan central fråga utifrån syftet i den här studien var hur mycket var och en 

i familjen upplevt att cancersjukdomen påverkat föräldraskapet.  

När patient och partner reflekterade kring hur stor påverkan de upplevde att 

cancersjukdomen haft på dem själva som föräldrar, skattade båda högt på 

variablerna medelpåverkan samt påverkan helt och hållet. Sjutton av tjugo 

patienter ansåg att de var måttligt till helt och hållet påverkade som föräldrar på 

grund av sin cancersjukdom vilket motsvarade 88 %. Motsvarande siffror för 

partnern visade att sjutton av arton (93 %) var måttligt till helt och hållet 

påverkade som föräldrar.   

 

Jämförs då med barnen kan konstateras att de yngre barnen skattade mycket hög 

påverkan vad gällde de sjuka föräldrarna och något lägre men fortfarande högt 

för den friska föräldern. Detta bekräftas i studie av Niemelä et al. (2010) som 

påvisar att barn till föräldrar med cancer är påverkade såväl beteendemässigt 

som psykosocialt.  

Intressant att notera är att de unga vuxna skattar högre påverkan på den friska 

föräldern än den sjuka föräldern. En reflektion är att de ser och kan reflektera 

kring påverkan av den friska föräldern och kan, tack vare kognitiv utveckling, se 

helhetsperspektivet, förändrade roller, ansvar etc. och inse vilken börda det kan 

bli för den friska föräldern men också ha medlidande med den som är sjuk. 

Erfarenheter av mötet med dessa unga vuxna, vilket Niemälä et al. (2010) och 

Pihkala (2011) noterar i sina studier, är att de unga vuxna ofta tar på sig ett stort 

ansvar, så även tonåringar, men dessa har inte skiljts ut i denna studie från de 

något yngre barnen. 

Tydligt i resultatet blev även att patienterna ansåg att påverkan på deras barn var 

mindre än vad barnen själva ansåg. Även partner till den sjuka föräldern ansåg 

att barnen var mer påverkade än vad patienten själv trodde. De unga vuxna 

utmärkte sig även i jämförelse med de övriga barnen med att vara mera 

påverkade över lag av förälderns cancersjukdom än de yngre barnen.  

Erfarenheten från den kliniska vården är att föräldrar i en krissituation vill 

skydda sina barn och upprätthålla en vardagssituation. En vanlig fundering från 

föräldrarna är hur de skall berätta för sina barn utan att oroa dem. De unga 

vuxna, de över 18 år, glöms ofta bort då det talas om barn som anhöriga, kanske 

för att föräldrarna tänker att de klarar sig bra. Men egentligen har de unga vuxna 

det särskilt svårt att hantera en förälders sjukdom då de har ett utvecklat 

konsekvenstänkande och empatisk förmåga och många gånger har hunnit flytta 

hemifrån, men fortfarande kan vara beroende av det vuxenstöd en förälder kan 

ge. I resultatet uttrycktes att de hade önskat bli erbjudna samtalsstöd. En flicka 

24 år skrev, i det fria kommentarfält som fanns på enkäten, att det tagit tretton år 

innan någon frågat efter hur hon mådde.  
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Den som är cancersjuk förälder kan önska att övrig familj blev så lite påverkad 

som möjligt, men både partner och barn är mera påverkade än vad patienten vill 

inse. T.o.m. de unga vuxna, som inte heller omfattas av lagen, beskrev att de var 

mera påverkade än de yngre barnen och tonåringarna. Här har vården flera 

utmaningar att uppmärksamma och informera föräldrar som har unga vuxna 

barn för att kunna erbjuda möjlighet till samtal och motverka ohälsa. Unga 

vuxna påverkas betydligt mera än vad föräldrarna tror, enligt studieresultatet. 

Det kan jämföras med en studie från år 2013 där Bylund Grenklo et al. skriver 

om samband mellan tonåringar och självskadebeteende och att en stor andel av 

dem mist en förälder på grund av cancersjukdom (Bylund Grenklo et al., 2013). 

 

Om sjukvården haft samtal med ett eller flera av barnen beskrev både barn och 

föräldrarna att det varit värdefullt. Både sjuk och frisk förälder skattade detta 

högt. Fyra av elva sjuka föräldrar, och fyra av nio partners, menade att samtal 

med deras barn hade haft avgörande betydelse för barnen/barnet. Sammantaget 

blev det åtta av tjugo föräldrar som menade att samtal med barnen haft 

avgörande betydelse. Inräknades dessutom medelpåverkan (4-7 på analoga 

skalan) så blev resultatet femton av tjugo föräldrar som menade att det varit 

viktigt, till mycket viktigt, för barnen med samtal. Niemelä et al. (2010) menar 

att samtal med barn, från 10 år och uppåt, kring cancersjukdomen kan ha en 

avgörande vändning och ge möjlighet att tala om förälderns cancersjukdom och 

familjens totala situation.  Även denna studie visade att barnen, tonåringarna och 

de unga vuxnas egen uppfattning om vad det betytt om de hade fått prata med 

någon på sjukhuset, visade att samtal varit viktigt till mycket viktigt. Detta blir 

tydligt då en flicka 11 år, som även hade samtal tillsammans med sin familj 

kring förälderns cancersjukdom, i fria kommentaren skrev: ”Jag fick ett eget 

samtal och inte bara med familjen”, och så hade hon ritat en glad gubbe. 

Om samtal genomförts tillsammans med hela eller delar av familjen, minst en 

vuxen och ett barn, visade studien att betydelsen av samtal var hög, inte minst 

utifrån patientens sida. Föräldern som patient kan drabbas av svåra skuldkänslor 

pga. cancersjukdomen då de ser hur familjen får det svårt både praktiskt i 

vardagen och känslomässigt. Detta kan lyftas i samtal med familjen för att 

normalisera och avlasta skuld. Behovet från patienten att ha fått stöd i att prata 

med hela familjen och inte minst tillsammans med barnen uppmärksammades av 

resultaten i studien av Turner et al. (2007). Där påvisades att patienten hade 

svårt att prata med barnen, eller undvek att prata med barnen i syfte att skydda 

dem, och behövde hjälp med det, då man konstaterade att en öppen 

kommunikation blev hjälpsam för alla i familjen.  

 

Att kunna erbjuda adekvat information och stöd till hela familjer, och på det 

sättet öka alla familjemedlemmars delaktighet, bidrar till att stärka barn som 
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anhöriga i deras utveckling och ger familjemedlemmarna handlingsutrymme i 

sina egna liv, trots en förälders cancersjukdom.  

Detta styrks av med. dr och barnhälsoöverläkare Flodmark som skriver i en 

artikel i Läkartidningen (2001) att familjeterapi som metod är tillämpligt även i 

somatisk vård för både vuxna och barn. Det är en möjlighet att låta alla i 

familjen komma till tals på ett konstruktivt sätt. Genom exempelvis cirkulära 

och reflexiva frågor blir det något mera än ett stödjande samtal med familjen. 

Man kan uppnå samförstånd och undvika många senare kontakter genom att alla 

blir delaktiga i överenskommelse om hur familjen och sjukvården bäst ska 

förhålla sig för att kunna hantera sjukdomen. Flodmark påpekar att familjeterapi 

inom den somatiska vården är ett sätt att dra "nytta av att förbättra funktionen då 

belastningen blir stor när någon i familjen drabbas av kronisk sjukdom" 

(Flodmark, 2001, Läkartidningen, s.33), och inte för att just den familjen har en 

sämre förmåga än normalfamiljen.  

 

Det kan reflekteras kring vilken betydelse det haft att föräldrarna har fått tänka 

på hur mycket de trodde att deras partner och barn var påverkade av sjukdomen 

på olika sätt. Denna typ av cirkulära frågor är ofta hjälpsamma i familjesamtalen 

då varje medlem kan kommentera hur de tycker att det är. 

Förändringen av roller pga. sjukdomen ger också nya möjligheter då exempelvis 

pappan stärks i sin roll om mamman är sjuk, vilket i förlängningen blir positivt 

även för mamman som pga. detta blivit avlastad i en roll hon tidigare påtagit sig. 

Lenéer-Axelsson (2010) poängterar att även en svår krishändelse kan ses på 

olika sätt, både som förlust men även som möjlighet. Det kan bli så att familjen 

omvärderar roller och familjemönster och får syn på nya möjligheter. Erfaren-

heter via patienters och anhörigas berättelser vittnar exempelvis om hur vänner i 

det sociala nätverket försvunnit medan andra oväntat kommit till och funnits när 

nöden var som störst. 

 

Värt att reflektera över är vad det var som gjorde att en familj tagit emot samtal 

eller inte och vad som styrt hur påverkade familjemedlemmarna var. En kvinnlig 

patient hade skattat att hennes 21- åring inte var påverkade alls, men hade skattat 

att partnern var medel till helt och hållet påverkad på allt, men hade tackat nej 

till samtal och hade trots detta inte velat ha samtal med/för familjen. Hon såg 

påverkansgraden tydligt men har ändå tackat nej till samtal från vården. 

Familjen kan ha känt att de klarade sig med sitt egna nätverk eller med 

eventuellt stöd från annat suprasystem. Resultatet i studien generellt, tillika 

behov och påverkansgrad för familjemedlemmarna, kan också ha påverkats av 

när och var patienten befann sig i sin cancersjukdom; om familjen nyligen 

drabbats och situationen var helt ny för alla, om familjen levt med sjukdomen 

länge eller om det var vård i livets slut. 
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Med anledning av lagtillägget (HSL, SFS 1982:763, 2g§) om sjukvårdens 

skyldighet att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga då en förälder 

är sjuk, tillfrågades föräldrarna i studien om betydelsen av att sjukvården 

erbjudit samtal om, och till, barnen, tonåringarna och de unga vuxna som 

anhöriga.   

Tolv av femton sjuka föräldrar menade att det var av avgörande betydelse, vilket 

styrks av studien av Turner et al. (2007). Ingen hade skattat det lågt. Det var 

liknande resultat för partner, men de visade något lägre skattning och med 

jämnare fördelning. Det var sju av tolv som skattade medel till avgörande 

betydelse av de partners som hade svarat. Det var dock färre som hade svarat, 

tolv stycken, vilket gjorde det svårt att urskilja något entydigt, men de låg mera 

jämnt fördelat. I studien av Niemelä et al. (2010) beskrivs hur föräldrarna blivit 

lättade då deras barn och ungdomar erbjudits samtal. Här kan jämföras med 

frågan som belyser föräldrarnas upplevelse av betydelse för barnen om samtal 

genomförts med dem. 

 

I denna studie var det övervägande kvinnor som var patienter och en reflektion 

är om resultatet var ett symtom av det och om det hade sett annorlunda ut om det 

varit övervägande manliga patienter eller om det var en slump.  En ytterligare 

reflektion är vad det var som gjorde att patienterna var flest kvinnor. Hade de 

som delade ut enkäterna en benägenhet att lättare tänka kvinna - familj eller 

fanns det en tendens till att det var lättare att fråga kvinnor om övriga familjens 

påverkan för att det även var kvinnor i sjukvården som tillfrågade patienter och 

deras familjer om att delta i studien. Det kanske även var fördomar om att 

kvinnor reflekterar mera kring detta och är mera benägna till samtal. Skiljer sig 

graden av oro för partner och barn om föräldern som är sjuk är man eller kvinna, 

alltså pappa eller mamma? 

 

En del av studien fokuserade på föräldra-/parrelationen i familjen och hur den 

påverkades då en i parrelationen drabbats av en cancersjukdom. I mötet med 

paren påtalar ofta patienter att deras partner och familjens situation är betydligt 

svårare då de står bredvid, medan partner hävdar det motsatta, att patienten har 

det svårast (Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, 2014). Resultatet i den 

här studien visade att både patient och partner upplevde att partnern påverkades 

medel till starkt, och att partners själva till och med skattade högre påverkan. 

Turner et al. (2011) uppmärksammade att partners oro och ångest var högre än 

hos den cancersjuka och i Nationellt vårdprogram om cancerrehabilitering 

(2014) noteras att oro och ångest många gånger är större hos partnern än hos 

patienten, vilket stämmer väl med resultatet även i den här studien. 

Sjukdomen kan bli en identitet som fjärmar paret från varandra. Det kan av 

partnern upplevas att sjukdomen har kommit emellan dem som par. 

Kommunikationssvårigheter kan förstärkas och missförstånd lätt uppstå då alla 
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parter blir mera ömtåliga pga exempelvis trötthet och oro under lång tid. 

McLean och Jones (2007) skriver att i resultat från parterapi där en förälder är 

cancersjuk såg man behov av hjälp med kommunikation för att minska 

hopplöshetskänslor, osäkerhet, isolering, depression och ångest. De noterade 

även behov av att hitta copingstrategier att hantera sjukdomssituationen. Då 

cancersjukdomen kan förändra mönster och dynamik i parrelationen, blir det 

angeläget att även stärka det som fungerar. Drabbar cancersjukdomen ett par 

som redan står i en ansträngd och konfliktfylld livssituation, såsom med 

svartsjuka, otrohet, kommunikationsbrist etc., ökar belastningen på relationen då 

cancer dessutom ofta förknippas med hot om livet. (McLean & Jones, 2007; 

Turner et al., 2013;  Stiffler et al., 2008).  

 

Att erbjuda samtal till paren visade sig i studien vara av avgörande betydelse, 

inte minst för partnern. Att genom samtal stödja föräldrarna att få egna 

emotionella behov tillgodosedda samt stöd i relationen genom att stödja dem att 

vara i det system de ska vara. Subsystemen inom familjen såsom parrelationen 

och föräldrarelationen har olika syften och uppdrag vilket paren kan ha behov av 

att stärkas i och få hjälp att förtydliga genom samtal, då roller och mönster 

påverkas i samband med sjukdom. Därigenom kan paret få tillgång till varandra 

både som par och som föräldrar, trots cancersjukdom. Vissa par beskriver i 

klinisk vardag att de även kommit närmare varandra då livet ställdes på sin 

spets. 

 

Även enskilda samtal kan vara av värde för att förstå sig själv, sin familj och sin 

omgivning och FT kan med hjälp av cirkulära och reflexiva frågor ge nya 

infallsvinklar till den situation som uppstått med anledning av en cancerdiagnos. 

Då en förälder blir sjuk har patienten ofta stor oro för sina anhöriga och sin 

familj. Om de anhöriga får stöd så avlastar det även patienten. Stiffler et al. 

(2008) lyfter i sin studie fram hur den bröstcancersjuka föräldern behöver hjälp 

att förstå hur familjemedlemmarna har det och få hjälp med att kommunicera 

kring cancersjukdomen.  

Resultaten i den här studien visar att för patientens del har enskilda samtal varit 

av högsta betydelse, medan de som har svarat av partner, respektive barn visar 

att enskilda samtal har haft betydelse, men ej lika högt som för patienterna. För 

de unga vuxna var det jämnt fördelat från väldigt liten betydelse till avgörande 

betydelse. 

Av resultatet att döma är de barn och ungdomar som fått samtal nöjda eller 

mycket nöjda och att det hade haft stor betydelse för familjen. De som inte blivit 

erbjudna säger sig heller inte velat haft samtal. Det kan naturligtvis vara så att de 

inte var i behov av samtal i sjukvården då stödet kändes tillräckligt som man 

hade i sitt nätverk och sin familj, men en reflektion är att man inte vet vad man 

tackade nej till. Kan även tänkas att det haft betydelse att ha fått frågan och 
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genom att bli tillfrågad känt sig sedd, även om den tillfrågade tackat nej. Jfr med 

24-åringen som inte blivit tillfrågad på många år. Detta utifrån erfarenheten av 

samtal i cancervård då flertalet som kommer för samtal har blivit motiverade av 

personal de har förtroende för då de inte provat att samtala med någon 

utomstående innan och därmed ej vet vad samtal kan ge. I studien av Niemelä et 

al. (2010) beskriver han att föräldern tackat nej till professionellt stöd men att de 

anhöriga önskat hjälp för att kunna stötta både den sjuka föräldern och barnen på 

bästa sätt.   

 

Betydelsen av att ha erbjudits samtal både enskilt, som par och som familj kan 

för familjen som helhet, för föräldern som är sjuk, för den friska föräldern samt 

för barnen, tonåringarna och de unga vuxna ha olika betydelse. Syftet från 

sjukvårdens sida är att göra hela familjen delaktig och sedd i vården.   

En patient skattade även för sina vuxna barn som var över trettio år som de var 

oroliga för och kommenterade att de var tacksamma att även de fått chans att 

prata med någon. Den patienten hade högre orosskattning på trettioåringen än 

för det yngre barnet som var tjugo år. Niemelä et al. (2010) påtalar att patienter 

är oroliga för sina barn oavsett ålder och har stor oro generellt för sina 

familjemedlemmar.  

I samband med att en förälder är sjuk kan barnet få känslan av att mista båda 

sina föräldrar; den sjuka föräldern som inte orkar var förälder som vanligt med 

anledning av cancersjukdom, symtom och behandlingsbiverkningar och att leva 

med ovisshet om föräldern ska överleva, och den friska föräldern som rent 

praktiskt inte är närvarande pga att den föräldern får axla ett större ansvar med 

allt som ska skötas med hem och familj och samtidigt ha fokus på och stötta den 

sjuka föräldern på sjukhuset. Ska barnen behålla tilltron till de vuxna behöver de 

få information och möjlighet att få ställa sina frågor (Niemelä et al., 2010; 

Beardslee et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 
                          Behandling 

                          Stöd 

   Information och råd  

   Uppmärksamma 

 

 (Landstinget i Östergötland, Barn som anhöriga, 2014) 
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Ovanstående pyramid är utformad för att vara till hjälp för att kunna bedöma 

behov och erbjuda rätt insats för rätt familj och vid rätt tillfälle. All personal ska 

kunna uppmärksamma de patienter som är föräldrar, och alla föräldrar ska få 

information och råd kring sina barn, tonåringar och unga vuxna. Vissa par och 

familjer är i behov av stöd och vissa familjer är i behov av behandling och kan 

behöva experthjälp (Landstinget i Östergötland, 2014). Att se patienten som 

förälder, och i och med det se patienten i sitt sammanhang (Antonovsky, 1994), 

och göra situationen för familjen så begriplig och hanterbar som möjligt, kan 

innebära gynnsam rehabilitering för patienten.  De par och familjer som är i 

behov av behandling och särskilt stöd genom samtal bör även kunna erbjudas 

familjeterapi.  

 

Svarsfrekvensen i studien har varit hög men i samband med vissa frågor kan 

antalet svarande ha påverkat utfallet. Generella slutsatser är därför svårt att dra 

men bekräftas i befintliga studier och vidare studier behövs. 

 

Metoddiskussion  

Totalt delades enkäter ut till tjugonio familjer och svar inkom från tjugotre 

familjer, en svarsfrekvens på 79 %. Då det inkom flera svar från varje familj, 

blev det totala antalet enkätsvar sjuttiofem svar av utdelade åttionio enkäter.  

Det icke slumpmässiga urvalet genomfördes på kliniker där det vårdas många 

cancerpatienter. Resultatet gäller för de undersökta individerna, men torde 

kunna vara representativt för den bakomliggande populationen (Trost, 2012). 

Det var kuratorer samt en familjeterapeut som ansvarade för utdelandet av 

enkäterna till vald undersökningsgrupp. Flertalet av familjerna hade 

kuratorerna/familjeterapeuten själva haft kontakt med vilket skulle ha kunnat ge 

påverkan på svaren vad gällde effekten av samtal, och i det avseendet ge låg 

validitet.  Reliabiliteten är hög då mätningen torde kunna genomföras igen med 

hjälp av kuratorer på ovanstående kliniker då det ej bedöms som personbundet 

att identifiera föräldrar drabbade av cancersjukdom med barn i åldrarna 10-25 år 

och dela ut enkäter till dem.  

All personal har ansvar att se patienten i sitt sammanhang, och kuratorerna är en 

yrkesgrupp som i sin profession har som tydlig uppgift att särskilt erbjuda 

insatser till hela familjen. Avsikten med att uppdra åt kuratorskollegorna att dela 

ut enkäter var utifrån hypotesen att de har en större möjlighet att identifiera vald 

undersökningsgrupp. 

För att göra urvalet mera konsekutivt och öka reliabiliteten hade utdelandet av 

enkäterna kunnat ske med hjälp av annan personalkategori och till alla 

patienter/föräldrar som har barn i vald åldersgrupp som kom till onkologiska 

klinikens behandlingsmottagning eller skrevs in på onkologiska klinikens 

vårdavdelning under en begränsad period. 
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Undersökningen hade kunnat vara mera stringent i vilket skede av 

cancersjukdomen som enkäterna delades ut. Detta skulle eventuellt ha kunnat 

påverka validiteten då en del av de som svarat varit i början av en 

cancerbehandling och nyligen fått sitt diagnosbesked, andra varit mitt i en 

behandlingsperiod och ett par familjer hade nyligen förlorat sin förälder/partner. 

Liksom en persons sjukdomsperiod kan variera från några veckor till flera 

månader/år så kan även påverkansgraden variera och upplevas olika. Det som 

upplevs tungt för en person är mindre tungt för någon annan, och vice versa, 

vilket gör att validiteten i denna studie torde påvisa ett genomsnitt av påverkan 

oavsett var i behandlingsperioden föräldern är.    

Målet med den här studien var att dela ut enkäter till minst trettio familjer för att 

ha ett underlag tillräckligt stort att kunna dra slutsatser ifrån. Studieansvarig 

delade ut enkäter till tjugo familjer och svarsfrekvensen var fjorton familjer, 

vilket motsvarar 70 %. Detta kan förklaras med en hög angelägenhetsgrad och 

ett starkt engagemang. Kollegorna på valda kliniker ombads dela ut enkäter till 

minst sju familjer vardera, alltså trettiofem familjer totalt. Önskan var att få in så 

många svar som möjligt och ändå räkna med ett visst bortfall. Kollegorna delade 

ut enkäter till nio familjer totalt. Detta kan förklaras med att de inte har samma 

prioritetsgrad i sitt arbete att identifiera möjliga familjer att dela ut enkäter till. 

Utifrån önskemålet om att dela ut enkäter till trettiofem familjer och det delades 

ut enkäter till nio familjer, så kan svarsfrekvensen bedömas som låg. Dock kom 

det in svar från alla nio familjer som kuratorerna hade delat ut enkäter till, vilket 

ur den aspekten skulle kunna bedömas som en hög svarsfrekvens. En familjs 

enkäter fick räknas bort pga ett icke ifyllt samtycke, så totalt blev det svar från 

åtta familjer.  

Att kuratorerna haft en personlig relation till de patienter som ombetts svara på 

enkäten, och den beroendeställning som relationen innebär, bedöms kunnat ha 

haft betydelse för att de fick svar från alla familjer som de delat ut enkäter till. 

Detta bekräftas av Trost (2012), som beskriver att om enkäter delas ut till en 

allmänhet är det rimligt att förvänta sig 50-75 % svarsfrekvens, medan 

svarsfrekvensen ökar om det finns en personlig relation till den som utför 

undersökningen. 

Utformandet av enkäterna gjordes utifrån de frågor som ansågs viktiga att få 

svar på med utgångspunkt i studiens syfte och hade ej som mål att vara ett 

standardiserat mätinstrument. Att studieansvarig delade ut enkäter till 

undersökningsgruppen torde inte påverka validitet med tanke på att frågorna i 

första hand hade fokus på hur cancersjukdomen påverkade de olika 

familjemedlemmarna utifrån föräldraperspektivet.  

Att använda den visuella analoga skalan med ytterligheterna i varsin ände var ett 

sätt att underlätta för undersökningsgruppen, att oavsett ålder, så enkelt som 

möjligt kunna skatta sin upplevelse. En del av de svarande har ej satt streck för 
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att markera sitt svar utan ett kryss. I tolkandet av enkätsvaren utgicks ifrån 

mitten av de kryssen eller siffrorna för att skatta svaren så korrekt som möjligt. 

I en av enkäterna från en ung vuxen hade han/hon på frågan om hur den friska 

föräldern påverkats av sjukdomen skattat 5 men skrivit i marginalen "positivt". 

Ordet "påverkade" har en vid betydelse och kan tolkas både positivt och 

negativt, men i samband med en förälders cancersjukdom avsågs påverkan i 

första hand ha betydelsen negativ påverkan.  

Denna studie delade inte upp barn och tonåringar. Barn i åldrarna 10-12 år 

jämfört med tonåringarna 13-17 år har olika kognitiv utvecklingsgrad och 

reflektionsförmågan är större ju äldre de blir. Då alla uppgivit ålder gick det att 

eftergranska uppgifterna och det visar sig då att i denna studie gjorde detta ingen 

skillnad. Detta redovisas dock ej särskilt.  

På frågan om vilket typ av samtal som svarspersonen och dennes familj tagit del 

av, kan samma svarsperson kryssa i flera svarsalternativ och det kan påverka 

resultatet, då någon som nästan noterat att de fått samtal både enskilt samtal i 

olika konstellationer inom familjen, medan någon annan haft samtal på ett sätt. 

Det är dock betydelsen av att ha blivit erbjuden möjlighet till samtal och hur 

detta upplevts som är det centrala i frågeställningen, varför de olika 

svarsalternativen inte påverkar resultatet i sig. Behovet av olika möjligheter till 

samtal framkommer och det var syftet med frågan. 

Bortfallet är svårt att få fram då vissa barn i en del familjer inte tilläts fylla i 

enkät av föräldern, eller inte ville delta själva eller den sjuka föräldern inte var 

vårdnadshavare till de särkullebarn som fanns i familjen och ej gick att få 

samtycke ifrån. I något fall var det även så att den andre vårdnadshavaren inte 

hade skrivit på informerat samtycke pga. relationssvårigheter med anledning av 

pågående skilsmässa och att de ej levde tillsammans längre. I något fall var den 

unga vuxna utomlands.  De kuratorer/ den familjeterapeut som delat ut enkäter 

reflekterade över att de inte hittat familjer att fråga, patienter har sagt att de med 

anledning av både psykisk stress och cytostatikabehandlingen haft 

koncentrationssvårigheter och glömt att de fått enkäterna eller glömt att fylla i 

dem, trots påminnelse. I något fall har enbart föräldern och ej partnern fyllt i 

enkät av okänd anledning. 

 

En sekundärvinst med frågorna skulle kunna vara att föräldrarna tillika barnen 

och de unga vuxna funderade över påverkan på ett sätt de kanske inte gjort 

innan. Detta skulle även kunna gälla kuratorer och övrig sjukvårdspersonal då 

enkäterna gav en påminnelse om föräldrar i cancervården och dess familjer. 

 

 

 

Slutsatser 
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I studien framkommer att partners och barn, tonåringar och unga vuxna är mera 

påverkade av att den ena föräldern är sjuk än vad patienterna själva tror. 

Patienterna skattar generellt lägre påverkan på alla frågor vad gäller påverkan på 

övriga familjemedlemmar. Både partnern samt barn/tonåringar och unga vuxna i 

familjen tar hänsyn till den som är sjuk. Familjemedlemmar pratar mera med 

varandra om sin oro eller bär den för sig själva. En reflektion är att man i 

familjen inte pratar med patienten om "elefanten i rummet", dvs. inte om sin 

egen, övriga familjemedlemmars oro och hur stor påverkan totalt den har på 

övriga familjemedlemmar. Partner, barn/tonåringar och unga vuxna kan även ha 

en oro för varandra. Detta framkommer exempelvis när barn/tonåringar och 

unga vuxna skattar att de upplever att den friska föräldern till stor del är 

påverkad pga. cancersjukdomen i familjen. 

Partners visade sig mera påverkad för egen del som anhöriga än vad patienten 

trodde. De unga vuxna skattade sig själva betydligt högre vad gällde påverkan 

än vad både patient och partner trodde. Studien visade däremot att patienten 

oroade sig mera för sina barn och tonåringar än för sin partner och sina unga 

vuxna barn. 

Det här gör att vården behöver ha mera fokus på partners och i samtal med 

patient, partner och familj lyfta fram och särskilt fråga efter de unga vuxna och i 

direkt tilltal erbjuda dem samtal. 

Partners och unga vuxna skattade betydelsen av samtal hög och vården behöver 

erbjuda parsamtal och familjesamtal i högre utsträckning än vad som sker idag. 

Att arbeta utifrån pyramidmodellen som Landstinget i Östergötland har utarbetat 

som innebär att all personal ska kunna fråga efter barnen, och i olika steg ska de 

familjer som behöver kunna få adekvat information, stöd och behandling. 

Studiens resultat visar på betydelsen av ett systemteoretiskt perspektiv med 

familjen i centrum i cancervården då alla påverkas när en förälder är sjuk. 

 

Personalen bör ha ett tydliggjort, professionellt arbetssätt med ett 

systemteoretiskt helhetsperspektiv på patienten för att inbegripa familjen, vilket 

styrks av studiens resultat. Detta förebygger psykisk och fysisk ohälsa för hela 

familjen och dess familjemedlemmar. Familjefokuserad omvårdnad behövs i 

cancervård. Det är en slutsats som studien av Harju, Rantanen, Tarkka och 

Åstedt-Kurki (2011) visar på.  Sjukvården bör ta tillvara familjen som resurs. I 

studien av Semple och McCance (2010) skriver de att stödet till föräldrar med 

en cancerdiagnos bör erkännas som en viktig del av vården för att minska 

föräldrars stress och psykiska lidande för hela familjen.  

Det innebär att ge alla i familjen möjlighet att komma till tals, mobilisera 

nätverket, göra det svåra pratbart, bygga broar mellan familjemedlemmar och på 

så sätt finna ett hållbart förhållningssätt även till problem som inte kan lösas. 
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Förslag på fortsatta studier och  

förbättringar i den somatiska vården 
 

Resultatet som denna studie visade att unga vuxna barn till en cancersjuk 

förälder var mera påverkade än patient och frisk förälder trodde. Detta 

tillsammans med att de unga vuxna är en bortglömd grupp när det talas om barn 

som anhöriga, utgör skäl för en fördjupad studie med fokus på de unga vuxna 

som anhöriga och deras påverkan då en förälder är sjuk i cancer. Den somatiska 

vården kan oavsett vidare studier redan nu förbättra arbetet genom att tydligare 

tillfråga och erbjuda patienters tonåringar och unga vuxna samtal, då de uttryckt 

att det har en hög betydelse. 

Resultatet påvisade även vikten av att vården ser betydelsen av att erbjuda 

samtal, stöd och information till barn som anhöriga och att, inte minst för de 

yngre barnen, tänka på att familjesamtal kan vara av stort värde då det ger 

KASAM, enligt vad barnen själva har svarat. 
 

En annan infallsvinkel är det som studien påvisade vad gäller partner och 

parrelationernas påverkan och parens behov av samtal. Partner skattade generellt 

hög påverkan. Hur parrelationen påverkas på olika sätt då den ena partnern 

drabbas av en cancersjukdom både nu och framåt med allt vad det innebär av 

påfrestningar på egna och partners olika förhållningssätt och reaktioner inför hot 

om liv, förmåga att kommunicera det svåra, att hantera förändrade roller, 

familjen och omgivningen, att förlora och återuppta samliv etc. är flera skäl som 

gör detta intressant och befogat att utforska ytterligare.  

Här är det värt att påpeka vikten av att personal i vården erbjuder enskilda 

samtal och parsamtal direkt till partner, och ej enbart erbjuder detta via 

patienten, som enligt resultatet i studien inte värderar behovet av samtal för 

partner lika stort som partners själva gör. 

 

I somatisk vård uttrycks ofta behovet av att se till helhet och familj och att de 

närmaste anhöriga är viktiga, men hur vi ska gå från ord till handling och göra 

familjen delaktig behöver studeras ytterligare. För att få ett säkrare underlag 

vore det önskvärt med flera svenska studier för att påvisa på vilket sätt hela 

familjen egentligen påverkas i samband med cancersjukdom och annan somatisk 

sjukdom.  

Denna studie skulle i bästa fall kunna utgöra inspiration och/eller underlag som 

pilotstudie för en större och fördjupad studie med någon av ovanstående 

inriktningar.  
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Bilaga 1. 

 

"Familjen i cancervården" 

Examensarbete av Gunilla Ringdahl, auktoriserad socionom/kurator/psykoterapeutstuderande  

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning systemisk familjeterapi. 

 

Informerat samtycke                                                              

 

Jag har informerats muntligt och skriftligt om studien ”Familjen i cancervården”, och jag har läst den 

skriftliga informationen. Jag har fått svar på mina frågor och samtycker till att delta.  

Mitt deltagande är frivilligt och jag är medveten om att jag kan avbryta mitt deltagande utan 

förklaring och utan att det påverkar mitt framtida omhändertagande. Jag är medveten om att svaren 

behandlas konfidentiellt och att det ej kommer att gå att identifiera enskilda personer eller familjer. 

Jag ger ansvariga för studien rätt att även ge mitt/mina barn en enkät att fylla i. Barnet/barnen har 

informerats muntligt och skriftligt om studien ”Familjen i cancervården”. Barnet/barnen har fått 

möjlighet att ställa och få svar på sina frågor om studien och samtycker till att delta.  

Barnet/barnens deltagande är frivilligt och de är medvetna om att de kan avbryta sitt deltagande 

utan förklaring och utan att det påverkar patientens eller närståendes framtida omhändertagande. 

Barnet/barnen är även medvetna om att svaren behandlas konfidentiellt och att det ej kommer att 

gå att identifiera enskilda personer eller familjer. 

Jag är informerad om möjligheten att få ta del av studien när den är klar, hösten 2014.  

 

Jag accepterar villkor och samtycker härmed till att delta i studien: 
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______________________________________________________________________________   
Namnteckning                                                                                      Ort och datum  
  
_______________________________________  
Namnförtydligande 
 
 
Undertecknad bekräftar att jag gett ovanstående patient/närstående såväl muntlig som skriftlig 
information om studien och att en kopia av informationsbrev och påskrivet informerat samtycke har 
lämnats till patienten/den närstående. 
 
______________________________________________________________________________ 
Namnteckning                                                                                       Ort och datum  
 
____________________________________________________________________  
Namnförtydligande 
                                                          
Patientinformation och informerat samtycke version 1 ; 20140101. 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. 

 

"Familjen i cancervården" 
Examensarbete av Gunilla Ringdahl, auktoriserad socionom/kurator/psykoterapeutstuderande 

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning systemisk familjeterapi 

 

 

Enkät till Dig som är förälder och patient  
Man_____  eller    Kvinna_____ (sätt X)                    Ålder:_______år 

Antal barn och ålder: 

1_________år 

2_________år 

3_________år 

4_________år 

5_________år 

6_________år 

  

 Markera med lodrätt streck: 

1. Hur mycket tycker Du att sjukdomen har påverkat Er som familj?    
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Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

                                                                                                                         

2. Hur mycket tycker Du att sjukdomen har påverkat Er parrelation?  

 Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet 

3. Hur mycket tycker Du att sjukdomen har påverkat Dig som förälder?                                                          

 Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet 

4. Hur mycket tycker Du att sjukdomen har påverkat Din partner?  

Sociala kontakter med kompisar/kamrater/vänner:               

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet     

Arbetet                                            

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet 

 

Oro, ångest, sömnsvårigheter               

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Ilska, irritation                                          

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Ledsenhet, sorg 

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Koncentrationssvårigheter, minne etc   

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Smärta (ex. huvudvärk, magont):             

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

 

 

 

5. Hur mycket tycker Du att sjukdomen har påverkat Ditt/Dina barn ( 10-25 år)? Markera med         

siffra för respektive barn på linjen: Ex  ------3-----1-------------------I--------2----------------------- 

 

Sociala kontakter med kompisar/kamrater/vänner:               
 Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet 
Skolarbetet /Arbetet                                               
Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  
Oro, ångest, sömnsvårigheter                

 Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Ilska, irritation                                          

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Ledsenhet, sorg                                         

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Koncentrationssvårigheter, minne etc  

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Smärta (ex. huvudvärk, magont)            

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

 

6.  Har Du som patient blivit erbjuden samtalsstöd av sjukvården? (sätt x) 
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Ja    ___  Tackade Du ja eller nej till erbjudandet?                                   Ja____    Nej ____ 

Nej  ___  Hade Du önskat att Du fått den möjligheten?                         Ja ____   Nej ____   

7. Har Du och Din partner blivit erbjudna samtalsstöd tillsammans av sjukvården? (sätt x) 

 Ja    ___  Tackade Ni ja eller nej till erbjudandet?                                   Ja ____   Nej ____  

Nej  ___  Hade Du önskat att Ni fått den möjligheten?                          Ja ____  Nej ____  

8. Har Du/Ni av sjukvården blivit erbjudna samtal om/till Era barn, tonåringar, unga vuxna som 

anhöriga? (sätt x)                                                                                                                                                                                                             

Ja___    Om ja, sätt x för det eller de alternativ som stämmer:       

o de frågade, men jag sa nej 

o hela familjen pratade tillsammans 

o en förälder och barnen pratade  

o en förälder och ett barn pratade  

o barnen/ungdomarna pratade själva 

o jag som förälder pratade själv    

o vi som föräldrar pratade själva 

 

Nej  ___ Hade Du önskat att Du fått den möjligheten?                          Ja___   Nej___            

                                                     

8a. Om ja, vilken betydelse har det att sjukvården erbjudit samtal om/till Era barn, tonåringar och 

unga vuxna som anhöriga? (Markera med ett lodrätt streck) 

Ingen alls  ------------------------------------------------------------------------------------- Avgörande betydelse  

  

9. Om  Du fått samtal enskilt;  vilken betydelse har samtalen haft för Dig? (Markera med ett lodrätt 

streck) 

Ingen alls  -------------------------------------------------------------------------------------  Avgörande betydelse 

10. Om samtal genomförts med Dig och Din partner tillsammans; vilken betydelse tycker Du att 

samtalen haft för Er som par? (Markera med ett lodrätt streck) 

Ingen alls  -------------------------------------------------------------------------------------  Avgörande betydelse 

 

11. Om samtal genomförts med ett eller flera av barnen; vilken betydelse tycker Du att samtalen 

haft för barnet/barnen? Ex  ------3-----1---------------------------2----------------------- 

Ingen alls  ------------------------------------------------------------------------------------ - Avgörande betydelse 

12. Om samtal genomförts med hela eller delar av familjen (minst en vuxen och ett barn);       

vilken betydelse tycker Du att samtalen haft för Er familj? (Markera med ett lodrätt streck) 

Ingen alls  -------------------------------------------------------------------------------------  Avgörande betydelse 
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Övriga tankar - positiva/negativa: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skriv gärna på baksidan om Du behöver mera plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. 

 

"Familjen i cancervården" 

Examensarbete av Gunilla Ringdahl, auktoriserad socionom/kurator/psykoterapeutstuderande 

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning systemisk familjeterapi 

 

Enkät till Dig som förälder och make/maka/partner till patient:  
Man_____  eller    Kvinna_____ (sätt X)                  Ålder:_______år 

Antal barn och ålder: 

1_________år 

2_________år 

3_________år 

4_________år 

5_________år 

6_________år 
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Markera med lodrätt streck: 

1. Hur mycket tycker Du att sjukdomen har påverkat Er som familj?    

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

                                                                                                                         

2. Hur mycket tycker Du att sjukdomen har påverkat Er parrelation?  

 Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet 

3. Hur mycket tycker Du att sjukdomen har påverkat Dig som förälder?                                                          

 Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet 

4. Hur mycket tycker Du att sjukdomen har påverkat Dig själv?  

Sociala kontakter med kompisar/kamrater/vänner:               

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet     

Arbetet                                            

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet 

Oro, ångest, sömnsvårigheter               

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Ilska, irritation                                          

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Ledsenhet, sorg 

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Koncentrationssvårigheter, minne etc   

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Smärta (ex. huvudvärk, magont):             

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

    

 

 

 

                                                                       

5. Hur mycket tycker Du att sjukdomen har påverkat Ditt/Dina barn ( 0-25 år)? Markera med         

siffra för respektive barn på linjen: Ex  ------3-----1-------------------I--------2----------------------- 

Sociala kontakter med kompisar/kamrater/vänner:               

 Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet                                
Skolarbetet /Arbetet                                               
Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Oro, ångest, sömnsvårigheter                

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Ilska, irritation                                          

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Ledsenhet, sorg                                         

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Koncentrationssvårigheter, minne etc  

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

Smärta (ex. huvudvärk, magont)            
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Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

 

       

6.  Har Du som partner blivit erbjuden samtalsstöd av sjukvården? (sätt x) 

Ja    ___  Tackade Du ja eller nej till erbjudandet?                                   Ja____    Nej ____ 

Nej  ___  Hade Du önskat att Du fått den möjligheten?                         Ja ____   Nej ____   

7. Har Du och Din partner blivit erbjudna samtalsstöd tillsammans av sjukvården? (sätt x) 

 Ja    ___  Tackade Ni ja eller nej till erbjudandet?                                   Ja ____   Nej ____  

Nej  ___  Hade Du önskat att Ni fått den möjligheten?                          Ja ____  Nej ____  

8. Har Du/Ni av sjukvården blivit erbjudna samtal om/till Era barn, tonåringar, unga vuxna som 

anhöriga? (sätt x)                                                                                                                                                                                                             

Ja___    Om ja, sätt x för det eller de alternativ som stämmer:       

o de frågade, men jag sa nej 

o hela familjen pratade tillsammans 

o en förälder och barnen pratade  

o en förälder och ett barn pratade  

o barnen/ungdomarna pratade själva 

o jag som förälder pratade själv    

o vi som föräldrar pratade själva 

 

Nej  ___ Hade Du önskat att Du fått den möjligheten?                          Ja___   Nej___            

                                                     

8a. Om ja, vilken betydelse har det att sjukvården erbjudit samtal om/till Era barn, tonåringar och 

unga vuxna som anhöriga? (Markera med ett lodrätt streck) 

Ingen alls  ------------------------------------------------------------------------------------- Avgörande betydelse  

  

9. Om  Du fått samtal enskilt;  vilken betydelse har samtalen haft för Dig? (Markera med ett lodrätt 

streck) 

Ingen alls  -------------------------------------------------------------------------------------  Avgörande betydelse 

10. Om samtal genomförts med Dig och Din partner tillsammans; vilken betydelse tycker Du att 

samtalen haft för Er som par? (Markera med ett lodrätt streck) 

Ingen alls  -------------------------------------------------------------------------------------- Avgörande betydelse 

 

11. Om samtal genomförts med ett eller flera av barnen; vilken betydelse tycker Du att samtalen 

haft för barnet/barnen? Ex  ------3-----1---------------------------2----------------------- 

Ingen alls  -------------------------------------------------------------------------------------  Avgörande betydelse 
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12. Om samtal genomförts med hela eller delar av familjen (minst en vuxen och ett barn);            

vilken betydelse tycker Du att samtalen haft för Er familj? (Markera med ett lodrätt streck) 

Ingen alls  -------------------------------------------------------------------------------------  Avgörande betydelse 

 

Övriga tankar - positiva/negativa: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skriv gärna på baksidan om Du behöver mera plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4. 

 

 

"Familjen i cancervården" 
Examensarbete av Gunilla Ringdahl, auktoriserad socionom/kurator/psykoterapeutstuderande 

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning systemisk familjeterapi 

 

 

 Enkät till Dig som är barn/tonåring eller ung vuxen (10-25 år) 
 Är Du Tjej ___ eller  Kille ___  (Sätt kryss) 

 Hur gammal är Du? _____  år 
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 Vem är sjuk i Din familj; är det mamma ____ eller pappa ____ (Sätt kryss) 

 Bor Du hemma hos föräldern som är sjuk? Ja ____ Nej ____ (Sätt kryss) 

         Markera med lodrätt streck: 

1. Hur mycket tycker Du att sjukdomen påverkat Er som familj?    

       Inte alls ------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet 

             

       2. Hur mycket tycker Du att sjukdomen har påverkat Din mamma som förälder?  

       Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet  

    

3. Hur mycket tycker Du att sjukdomen har påverkat Din pappa som förälder?  

       Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet 

    

4. Hur mycket tycker Du att Din förälders sjukdom har påverkat Dej själv?:  

Sociala kontakter med kompisar/kamrater/vänner:         

       Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet 

       Skolarbetet/Arbetet:                                               

       Inte alls ------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet 

       Oro, ångest, sömnsvårigheter:                

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ilska, irritation:                                           

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet      

 

Ledsenhet, sorg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

       Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet 

       Koncentrationssvårigheter, minne etc:   

       Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet                                                                                                                                                                                                                      

       Smärta (ex. huvudvärk, magont):                                                                                                                                  

       Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------  Helt och hållet            

                                                                                                                                                                             

5. Har Du fått möjlighet att prata med någon på sjukhuset om hur Du mår när mamma eller                                        

pappa blivit sjuk? (sätt kryss)      

o Nej  

Om nej, hade Du önskat att Du fått den möjligheten?          Ja____  Nej _____ 

o Ja                                                                     

    Om ja, sätt x på en eller flera som stämmer:    

o de frågade, men jag sa nej 



50 
 
 

 

o hela familjen pratade 

o vi syskon och en förälder pratade  

o jag och en förälder pratade  

o vi syskon pratade själva 

o jag pratade själv    

o föräldrarna pratade själva                                                                                                                                              

 

5a. Om ja, hur viktigt tycker Du att det har varit för Dej att Du har fått prata med någon på 

sjukhuset ?  (Markera med lodrätt streck)                                                                                                                                                        

Inte alls   -------------------------------------------------------------------------------------  Avgörande betydelse 

5b. Vilken betydelse tycker Du att samtalen på sjukhuset haft för Er familj? (Markera med lodrätt 

streck) 

Ingen alls  ------------------------------------------------------------------------------------- Avgörande betydelse 

Övriga tankar - positiva/negativa:                                                                                                                              

 

Skriv gärna på baksidan om Du behöver mera plats.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Bilaga 5. 

 

Tabellöversikt: 

Tabell 1. Översikt över deltagarna i studien                                                                          s.14 

Tabell 2. Upplevelse av sjukdomens påverkan på familjen enligt                                                                         

patient, partner, barn/tonåringar och de unga vuxna                                                          s.15 

Tabell 3. Upplevelse av sjukdomens påverkan på föräldraskapet                                                                                  

enligt patient, partner, barn/ tonåringar och de unga vuxna                                                 s.16 

Tabell 4. Patient och partners skattning av cancersjukdomens påverkan                                                             

på barnen, samt barnen/tonåringarna och de unga vuxnas skattningar av                                                  

upplevelse av egen påverkan av cancersjukdomen i familjen                                                s.17 

Tabell 5. Betydelsen för barnen/tonåringarna och de unga vuxna av att                                                                             

ha haft  samtal med någon på sjukhuset skattades av både föräldrar och barn                    s.18                                                                                                                                                                              

Tabell 6. Betydelse för familjen om samtal genomförts med hela eller                                                          

delar av familjen, minst en vuxen och ett barn                                                                       s.19 

Tabell 7. Betydelsen för föräldrarna att de blivit erbjudna samtal om/till                                                                    

sina barn som anhöriga av sjukvården                                                                                  s.20 

Tabell 8. Översikt över patienters upplevelse av hur mycket sjukdomen                                                                                

har påverkat partnern vid olika variabler samt partners egen upplevelse                            s.21 

Tabell 9. Sjukdomens påverkan på parrelationen                                                                  s.21 

Tabell 10. Översikt över betydelsen av parsamtal                                                                 s.22 

Tabell 11. Översikt över betydelsen av enskilda samtal                                                                                     

för föräldrarna samt barnen 10-25 år                                                                                    s.22 

 

 


