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Sammanfattning    
 
Att som barn förlora en förälder i en för tidig död är något av det mest dramatiska som 
kan hända ett barn. Hur reaktionerna yttrar sig beror på flera faktorer såsom barnets inre 
sårbarhet, ålder och omgivningens påverkan. Om en förälder drabbas och dör av en 
allvarlig sjukdom löper barn som anhöriga större risk för psykisk ohälsa. Studiens syfte 
är att belysa distriktsköterskans upplevelse av att möta barn som är anhörig till en 
förälder som vårdas palliativt i hemmet. För att svara på studiens syfte valdes en 
kvalitativ design med induktiv ansats. Åtta intervjuer inkluderades i resultatet. Studiens 
resultat visar att mötet med barn som anhöriga ofta är en stor utmaning för 
distriktssköterskan. Flera apsekter influerade mötet såsom osäkerhet hos 
distriktssköterskan, att föräldrarna eller barnen inverkar på mötet men också vilken 
kunskap och erfarenhet distriktsköterskan besitter. Vidare belyses vikten av att våga ta 
ansvar för att skapa kontakt med barnet och främja delaktighet.  Tidigare forskning om 
sjuksköterskors upplevelser inom den kliniska verksamheten stämmer till viss del 
överens med studiens resultat. Resultatet visar att distriktssköterskorna sätter värde i 
och önskar utbildning, personalstöd och tydliga riktlinjer för att känna sig trygga i att 
kunna möta barn till en förälder som vårdas palliativt i hemmet. Författarna vill lyfta att 
det är av stor vikt att distriktssköterskorna aktivt arbetar för att tidigt identifiera barn 
som är  anhörig när en förälder vårdas palliativt i hemmet. Detta för att 
distriktssköterskorna i hemsjukvården ska kunna arbeta för en hållbar utveckling 
gällande en framtid med minskad risk för psykisk ohälsa för dessa barn.  
 
Nyckelord: Barn som anhörig, distriktssköterskans upplevelser, hemsjukvård, palliativ 
vård, sjuk förälder, distriktssköterskans ansvar, att möta barn 
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INLEDNING 
Sedan 2010 finns det en paragraf i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som säger att 
vården är skyldig att bistå barn med information, råd och stöd när en förälder eller 
någon annan som barnet bor med vårdas för exempelvis allvarlig sjukdom eller som 
oväntat avlider. Tidigare studier har visat att sjuksköterskor till viss del är medvetna om 
sitt ansvar gentemot barnen men samtidigt anser många att det inte är deras uppgift att 
involvera barnen. Många känner också brist på kompetens inför mötet med barn. 
Forskning belyser upplevelser där barn känner att de inte får någon information kring 
sin förälders sjukdom och/ eller att de inte görs delaktiga. Barn uttrycker också en 
vädjan till vårdpersonal om att våga fråga hur de mår och att våga se dem som anhöriga. 
Då föregående studier belyser upplevelser av att möta barn till allvarligt sjuka föräldrar 
som vårdas inom intensivvården, hospice eller specialiserade canceravdelningar vill 
författarna belysa distriktsköterskans upplevelse av att möta dessa barn i hemsjukvården 
där palliativ vård ofta bedrivs i hemmet.  Distriktssköterskan har en utmanande och stor 
uppgift innefattande en stödjande funktion för den döende patienten men också för 
resterande familjemedlemmar, däribland barn som är anhöriga. 
 
BAKGRUND 
I bakgrunden redogör författarna kortfattat om olika begrepp. Barnens upplevelser  
av att vara anhöriga och riskerna som de utsätts för till följd utav en förälders  
sjukdom och bortgång beskrivs. Vidare beskrivs även barnens utveckling,  
deras sorgereaktioner och deras tankar om döden. Författarna belyser även barnens 
behov av information och distriktssköterskans kompetens. Slutligen beskrivs 
hemsjukvården i Sverige, vilka lagstöd som råder i Sverige och hälso- 
och sjukvårdens ansvar gentemot barn som anhöriga. Avslutningsvis belyser  
författarna arbetet med hållbar utveckling gällande barn som anhöriga.  
 

Barn som anhörig  
Ett barn definieras, enligt FN:s Barnkonvention, som varje människa under 18 år 
(Unicef 2018). Begreppet anhörig innebär person inom familjen eller de närmsta 
släktingarna och kan således innefatta förälder, barn, maka/make, mor- och farföräldrar 
etcetera (Socialstyrelsen, 2018b). I studien definieras förälder som den som är 
vårdnadshavare för barnet.  
 
Varje dag förlorar ca 8 barn under 18 års ålder en förälder i Sverige (Hjern & Manicha 
2013). Närmare sex procent av barnen i Sverige har under sin uppväxt en förälder med 
cancer. Barn som drabbas av förälderns oväntade dödsfall är ofta barn i förskoleåldern 
(Hjern & Manicha 2013). 
 
Forskning om barns upplevelser av att vara anhörig till en förälder med en allvarlig 
sjukdom har ökat de senaste två decennierna, detta för att betona att barn löper en stor 
risk för att drabbas av psykiska och sociala svårigheter till följd av den förändrande 
familjesituationen och förälderns sjukdom (Semple & McCaughane 2013; Phillips & 
Frances-Lewis 2015). Då barnets förälder har en allvarlig sjukdom tyder forskning på 
att det är vanligare med sämre skolprestationer hos barnen samt  att de har en högre risk 
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för  missbruk och kriminalitet i vuxen ålder. (Hjern, Arat, Rostila, Berg & Vinnerljung 
2014). 
 
Om en förälder dör ökar riskerna för negativa konsekvenser för barn och en uppföljning 
gjord bland barn som förlorat en förälder visar att dubbelt så många lider  
av psykisk ohälsa jämfört med andra jämnåriga då de är mellan 30 och 35 år  
(Hjern, Arat, Rostila, Berg & Vinnerljung 2014). Melhem, Porta, Shamseddeen, Walker 
Payne och Brent (2011) fann i sin studie att 32 procent av barnen var deprimerade  
tre år efter dödsfallet. Barn som förlorar en förälder har även en ökad mortalitetsrisk  
både när det gäller naturliga dödsfall såsom efter sjukdom men även onaturliga dödsfall 
som till exempel självmord, olyckor etcetera. Enligt en studie gjord av Li, Vestergaard, 
Cnattingius, Gissler, Bech, Obel et al. (2015), där man följt människor  
från Danmark, Sverige och Finland mellan åren 1968 och 2008, uppvisar  
deltagarna en generell ökad mortalitetsrisk med cirka 33 procent om föräldern  
dött av sjukdom. Mortalitetsrisken ökade kort efter dödsfallet och förblev förhöjd  
under hela tidsperioden som studien pågick. Rostila och Saarela (2011)  
fann att mortalitetsrisken generellt ökar vid en förälders bortgång men om barnet  
förlorade sin mamma blev risken ännu högre. Män som i barndomen  
förlorat sin mor hade i 20 till 29-årsåldern 25 procent ökad mortalitetsrisk.  
 
Förändringarna i vardagen och hos föräldrarna medför ibland också att många barn tar 
på sig ett allt för stort ansvar för hemmet och inför resterande familjemedlemmar  
vilket leder till att deras egna liv får stå åt sidan (Beale, Sivesind & Burera 2004).  
År 2014 svarade cirka 2000 15-åringar boende i Sverige på en enkät om att ta  
ansvar för någon anhörig. Av dem utförde sju procent ett omfattande omsorgsarbete i 
familjen, tre procent svarade att de stannade hemma från skolan  
minst en dag i veckan för att vårda en anhörig och fem procent svarade att de  
stannade hemma från skolan någon gång i månaden. Flertalet uppgav att de ofta avstod 
ifrån att be om hjälp med läxor av hänsyn till föräldrarna (Socialstyrelsen 2014b). 
 

Barns utveckling 

Barns utvecklingsnivå har en betydelse för hur barnen behöver stöd i relation till om en 
förälder drabbas och dör av en allvarlig sjukdom.  
 
När barnet är noll till två år utvecklas självmedvetenheten och förmågan att 
kommunicera och barnen börjar dela med sig av sina upplevelser (Hwang & Nilsson 
2011,s.428).  
 
Barn i två till fyra-årsåldern lever enligt Hwang och Nilsson (2011, ss. 428-429) i nuet 
och deras tidsperspektiv är kort och skiljer sig från en vuxens. De kan ofta inte skilja på 
”imorgon”, ”strax” och så vidare även om de kan säga orden. Minnet är bra och de kan 
komma ihåg saker som varit påfrestande för dem, exempelvis ett sjukhusbesök. Barn i 
denna ålder behöver förmedlas lugn och ges trygghet, gärna av en förälder. Vidare 
skriver Hwang och Nilsson (2011, s. 429) Om barnet varit argt på en förälder och 
föräldern sedan blir sjuk kan barnet få skuldkänslor och tro att det beror på att barnet 
tidigare var arg.  
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I fyra till åtta -årsåldern utvecklas logisk förståelse och de börjar tänka konkret. Saker 
som sanning och tid börjar utvecklas och likna vuxnas uppfattning. Vidare är det av stor 
vikt att förklara för barnet i den här åldern att han/hon inte har ansvar för eller skuld till 
exempelvis en förälders sjukdom och/eller död (Hwang och Nilsson 2011, s. 430). 
 
Barn i åtta till elva-årsåldern börjar se skillnad på verklighet och fantasi. Barnets 
självkänsla är ofta utsatt i denna ålder och positiva alternativt negativa skolprestationer 
till exempel kan vara kopplade till självkänslan (Hwang och Nilsson 2011, ss. 439-440).   
 
Ungdomar i åldrarna 12 år och äldre kan på det stora hela föra en så kallad vuxen 
konversation. De kan tänka abstrakt och hypotetiskt vilket gör att de kan föresälla sig 
händelser på ett bättre sätt utan att själv ha upplevt det.  Identitetssökande är i fokus i 
denna ålder och får barnet inte det stöd eller den bekräftelse som den behöver kan det 
leda till osäkerhet eller rollförvirring (Hwang & Nilsson 2011, ss. 440). 
 

Barns sorgereaktioner och tankar om döden 

Att leva med en förälder som är allvarligt sjuk och därefter förlora en förälder i en 
alltför tidig död är något av det mest dramatiska som kan drabba ett barn och detta ger 
ofta upplevelser av stark stress. Hur reaktionerna yttrar sig beror på flera faktorer såsom 
barnets inre sårbarhet, dess ålder och omgivningens påverkan (Semple & McCaughane 
2013; Phillips & Frances-Lewis 2015). Känslor av svaghet och hjälplöshet inför sin 
förälders situation blandat med ilska, rädsla och sorg över att förlora en förälder uttrycks 
återkommande. Många av barnen befinner sig i ett känslotillstånd som växlar mellan 
hopp och förtvivlan där deras värld och vardag som de känner till den plötsligt kollapsat  
(Tillqvist, Bäckrud & Rosengren 2016).  

Enligt Dyregrov (2007, s. 16) är de vanligaste direkta reaktionerna som barn upplever 
vid förväntade dödsfall chock, tvivel, apati, fruktan och/eller protest. En annan reaktion 
som kan verka underlig för den vuxne är att barnet fortsätter med det den håller på med 
eller inte reagerar direkt med starka känslor vilket även Christ och Christ (2006) 
bekräftar i sin studie. Barns sorg kan även uppfattas kort eller komma och gå sporadiskt. 
Dyregrov (2007, s. 17) skriver att barn i sorg ofta har ångest, ledsenhet, längtan, saknad 
och starka minnen. De kan även reagera med vrede eller beteende som kräver 
uppmärksamhet, få skuld- och skamkänslor samt sömnrubbningar. Kroppsliga smärtor 
kan förekomma och vissa barn kan även få skolsvårigheter. 

Ofta märker barn tydligt av effekterna av sjukdomen och Phillips (2014) beskriver barns 
upplevelser av att föräldrarna blir mer frånvarande och där enkla saker så som 
läxläsning får stå åt sidan då den friska föräldern får träda in och vårda den sjuka 
föräldern istället. Barnen upplever att relationen till föräldern blir mer ansträngd allt 
eftersom sjukdomen progredierar då förälderns psykiska och fysiska status förändras. 
Framförallt beskrivs känslan av sorg över att ha förlorat en förälder redan innan döden 
inträffat (Phillips 2014). 

Christ och Christ (2006) skriver i sin studie om att barn i tre till fem-årsåldern  
som drabbas av att en förälder blir sjuk kan se föräldrars försämring genom att föräldern 
exempelvis inte orkar lyfta upp barnet längre. De börjar förstå att något är fel  
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men barnet kan inte förstå att döden är något permanent och oåterkalleligt.  
Om föräldern eller någon annan talar med barnet om döden förstår den endast  
begränsat innebörden. Vidare menar Christ och Christ (2006) i sin studie att  
barn måste få en konkret uppfattning om vad döden innebär och att döden är permanent  
samt att känslor som ledsamhet, nedstämdhet och sorg ofta uppstår. När döden  
inträffat blir det ofta omtöcknande för barnet och han/hon undrar var föräldern tagit 
vägen. Att upprepande gånger fråga var föräldern är kan vara i flera veckor  
eller månader efter dödsfallet. Dessa frågor hjälper barnet att bemästra situationen  
men kan påverka den kvarvarande föräldern negativt eftersom denne kan  
bli överväldigad av sina känslor. Barnet kan också bli argt eller upprört när  
han/hon med tiden inser att föräldern inte kommer att komma tillbaka. 
 
Barn i sex till åtta årsåldern måste enligt Christ och Christ (2006) få förklarat vad som 
sker med kroppen när man blir sjuk. I denna ålder kan barns uppfattning om en 
förälders sjukdom eller död dock variera mycket. Christ och Christ (2006) menar vidare 
att vissa barn förstår att föräldern är sjuk och såsmåningom kommer dö vilket skapar 
rädsla medan andra inte alls uppfattar situationen. Många barn förstår inte att döden är 
permanent. Om en förälder blir sjuk eller dör menar Hwang och Nilsson (2011, s.430) 
att det är viktigt att inte vänta för lång tid med att prata med barnet om detta eftersom 
det kan påverka bearbetningen negativt. Barnet tänker i den här åldern fortfarande något 
självcentrerat och kan ha uppfattningen om att det är han/hon som orsakat sjukdomen 
eller dödsfallet. 
 
Chris och Chris (2006) skriver i sin studie att i nio till elva årsåldern vill barnen gärna 
ha detaljerad information om förälderns sjukdom för att på så vis skapa någon form av 
kontroll och förståelse över situationen. De kan bli frustrerade om de inte får all 
information eftersom de upplever att de inte kan skapa sig en hel uppfattning om 
situationen. 
 

Barns behov av information och stöd 

Barn har ofta svårare att få en överblick och förståelse över en svår situation och har i 
regel mycket frågor och funderingar. Med bristande eller utebliven information gällande 
förälderns tillstånd skapar barnen lättare sina egna svar utifrån deras föreställningar och 
fantasier över vad de själva ser och upplever av omgivningens oro (Socialstyrelsen 
2013).  För många föräldrar kan det vara svårt att prata om sjukdomen då de själva 
upplever att de inte alltid har alla svar. Oro över sina barn och deras reaktioner över 
sjukdomen medför att föräldrar väljer att avvakta med att berätta i hopp om att de 
skyddar sina barn ifrån att skapa onödig stress och oro. Ibland har föräldrarna själva 
svårt att förstå och handskas med sina känslor kring sjukdomen vilket kan leda till att 
barnens upplevelser inte alltid uppmärksammas (Semple & McCaughane 2013). 

Ett hem som plötsligt känns fel och där vardagen associeras med smärta och sjukdom 
rapporteras återkommande av barn, som en följd av att en förälder drabbats av en 
allvarlig sjukdom och vårdas i hemmet (Tillqvist, Bäckrud & Rosengren 2016; Semple 
& McCaughane 2013). Wallerstedt (2012) beskriver hur viktigt det är med miljöombyte 
för de barn där en förälder vårdas palliativt, då barnen kan behöva komma bort ifrån 
hemmiljön som kommit till att domineras av omvårdnadsinsatser som ges till föräldern. 
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Skolan, grannen och/eller kompisar är exempel på de vanligaste miljöombyten som kan 
vara av stor betydelse och ha som funktion att ge socialt stöd och trygghet för barnen 
utanför den egna familjen (Ellis, Dowrick & Lloyd-Williams 2013). 

I en studie baserad på barnens uppfattning om förälderns sjukdom, poängterar både de 
äldre och de yngre barnen vikten av att få korrekt och aktuell kunskap om sjukdomen 
för att kunna förstå vad som händer med deras förälder för att på så vis dämpa barnens 
oro (Thastum, Birkelund-Johansen, Gubba, Berg-Olesen & Romer 2008). Barnen 
beskriver att de vill vara med och att de vill kunna hjälpa till genom att finnas som ett 
emotionellt stöd för familjen och främst för sin sjuka förälder. Detta genom att få trösta 
och förmedla en positiv attityd. För många barn kan det resultera att de själva mår 
bättre, medan det för andra kan bli en tyngre upplevelse (Kennedy & Lloyd-Williams 
2009). Att få stöd och hjälp ifrån hälso- och sjukvården beskrivs som värdefullt, 
speciellt i den tid då barnens liv känns som mest ohållbart och svårt att klara av. Stöd 
förmedlar trygghet, även om det påminner dem om sjukdom och död, och gör det 
enklare att våga gråta och skratta (Tillquist, Bäckrud & Rosengren 2016). 
 
Hemsjukvården i Sverige 

Socialstyrelsen definierar hemsjukvård som när hälso- och sjukvård bedrivs i patientens 
bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna löper 
sammanhängande över tid. Socialstyrelsen poängterar därmed att det inte är möjligt att 
bedriva den typ av hälso- och sjukvård som utförs på specialistenheter i det egna 
hemmet, utan hemsjukvården har funktionen som primärvårdens förlängda arm. I 
hemsjukvården arbetar legitimerad personal såsom distriktssköterskor, sjuksköterskor, 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter, men även undersköterskor, vårdbiträden och 
assistenter (Socialstyrelsen 2008).   

Allt fler patienter önskar att få spendera livets slut i det egna hemmet. Gomes et al. 
(2012) utförde en undersökning i sju europeiska länder där cirka 9300 personer erhöll 
frågan var de önskade att dö om de skulle drabbas av obotlig sjukdom. I samtliga länder 
uppgav mer än hälften att de ville dö i det egna hemmet. 

Enligt rekommendation ifrån regeringskommittéen år 2001 har flertalet kommuner valt 
starta upp lokala palliativa team som sammarbetar med landstinget för att kunna erbjuda 
avancerad palliativ vård för patienter med kronisk sjukdom som önskar att få dö i 
hemmet (SOU 2001:6). Tillgången till vård i livets slutskede i hemmet är dock i 
dagsläget fortfarande ojämnt fördelad över landet, uppger Socialstyrelsen (2018). 
 

Distriktssköterskans kompetens och ansvar 

Distriktssköterskans kompetens är mångfacetterad och arbetet innebär att möta, hjälpa, 
förebygga, råda, stödja, vårda samt behandla en individ och dennes familj i livets alla 
faser med respekt för individens integritet och autonomi. Arbetet ska bygga på ett etiskt 
och holistiskt förhållningssätt samt vara hälsofrämjande och förebyggande. I arbetet 
möter distriktssköterskan människor i alla åldrar och hälsotillstånd och vården ska ske 
utifrån individens fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella hälsa och 
sjukdom. Distriktssköterskan måste således ha fördjupade kunskaper i pedagogik, 
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kommunikation och samtalsmetodik för att i dialog med patient och närstående kunna 
ge stöd och handleda samt anpassa informationen till individen. Distriktssköterskan 
arbetar ofta i patientens hem och detta kräver en balans mellan distans och närhet i ett 
professionellt förhållningssätt samt att kunna hantera situationen och miljön i patientens 
hem. Vidare ska distriktssköterskan möta individen och dennes familj genom att vara 
närvarande, lyhörd, bekräftande och ärlig samt att förstå individens och familjens 
resurser (Svensk sjuksköterskeförening 2008). Det är viktigt att skapa en tillitsfull 
relation till patienten och dennes anhöriga. Genom att arbeta personcentrerat utgår 
vårdmötet från individens berättelse och patienten och dennes anhöriga blir sedda och 
förstådda som unika individer med individuella behov, värderingar, resurser och 
förväntningar (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

Att samtala är centralt i distriktssköterskans arbete och det är genom det vårdande 
samtalet som distriktssköterskan möter patientens och/eller den anhöriges livsvärld. 
Meningen med samtalet att lindra lidande, ge förutsättningar för att skapa välbefinnande 
samt hjälpa dem finna mening i tillvaron trots sjukdom. Det vårdande samtalet bygger 
inte alltid på verbal kommunikation och kan således vara ordlöst av olika anledningar. 
Detta ställer höga krav på distriktssköterskans förmåga. Det som kännetecknar det 
vårdande samtalet är att det krävs en öppenhet för livsvärlden och en lyhördhet inför 
individens förståelse och tänkande. Genom detta kan distriktssköterskan se hur 
livssituationen påverkas och hur stöd kan ges på bästa sätt. Under det vårdande samtalet 
är det viktigt att distriktssköterskan är reflekterande och lyhörd inför individens faktiska 
ord, kroppsspråket eller andra uttryck. Att se varje individ och skapa förutsättningar för 
att individen ska uppleva sig sedd och förstådd samt känna sig bekräftade gällande sina 
känslor, förhoppningar och rädslor är en stor utmaning för distriktssköterskan. Graden 
av denna inkänning och engagemang från distriktssköterskans sida är det som avgör om 
samtalet bedöms vårdande eller ej och det är således av vikt att vara medveten om detta 
(Ekebergh & Dahlberg 2015, ss. 129-131).  
 
Lagar och rekommendationer 

År 2010 gjordes ett tillägg i 5 kap. 7 § i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) där 
man specifikt lägger fokus på barnets behov när någon i barnets närhet, exempelvis en 
förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor med, lider av allvarlig fysisk eller 
psykisk skada eller sjukdom, missbruk av något slag eller oväntat avlider. Tillägget 
innebär att hälso- och sjukvårdpersonal särskilt ska uppmärksamma och förstå vikten av 
ett barns rätt att få information, stöd och råd och, enligt Patientlag (SFS 2014:821), 
anpassa detta efter barnets ålder och mognad.  

Socialstyrelsens arbete med att öka kunskapen kring barn som anhöriga bland till 
exempel hälso- och sjukvårdspersonal belyser vikten av att ge information kring olika 
områden. Exempelvis kan det handla om information gällande förälderns tillstånd. Det 
är också viktigt att beakta att barnet har rätt till information avseende vanliga reaktioner 
hos barn och andra anhöriga så att barnet kan få hjälp med att hantera och förstå 
situationen. Om en förälder eller annan vuxen dör kan informationen handla om 
bearbetning och vanliga sorgereaktioner. Gällande stöd kan det till exempel vara att ge 
barn men även föräldrar stöd inom den egna enheten eller att motivera och hjälpa eller 
hänvisa vidare till rätt instans så att adekvat stöd kan ges. Råd som kan ges till barn och 
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föräldrar kan handla om exempelvis olika förhållningssätt i familjen som kan underlätta 
situationen för barnet eller om hur man kan samtala om det svåra som familjen går 
igenom (Socialstyrelsen 2013). 

I Barnkonventionen är en av grundprinciperna att barnets bästa ska komma i främsta 
rummet vid alla åtgärder som gäller barn. Barnet ska även få tillgång till information 
som bland annat syftar till att främja fysisk, psykisk och social hälsa. Vidare skall 
barnet även göras delaktigt och alla barn har rätt att få säga sin mening samt att uttrycka 
sig i frågor som berör dem i förhållande till deras mognad och ålder (Unicef 2018). 
 
Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling innebär ett långsiktigt arbete som handlar om att värna om 
kommande generationer, skapa trygghet och ta hänsyn till den sociala, ekonomiska och 
ekologiska dimensionen (Pellmer, Wramner och Wramner 2012, s. 207). Barn som 
anhörig är särskilt sårbara och i många fall osynliga när det kommer till insatser ifrån 
hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 2014a).  

Risken för psykisk ohälsa har, som tidigare nämnts i arbetet, ökat bland barn och unga 
vuxna som förlorat en förälder i jämförelse med jämnåriga. En ekonomisk analys gjord 
2015 visar att samhällets kostnader skulle minska med omkring 35 miljarder per år om 
riskerna för psykisk ohälsa skulle förebyggas genom adekvat stöd till föräldrarna, barnet 
och familjen (Hovstadius, Ericson & Magnusson 2015). 

Socialstyrelsen har i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner 
och Landsting under åren 2011-2014 haft i uppdrag att samordna, leda och stimulera till 
ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer där bland annat missbruk, 
psykisk sjukdom, våld eller allvarlig fysisk sjukdom hos förälder föreligger. I och med 
denna satsning har fler anhöriga barn och deras behov uppmärksammats än innan år 
2010. Inom hälso- och sjukvården pågår det ett arbete i de flesta regioner och landsting 
för att ta fram bra styrdokument, samverkan, journalsystem, barnombud med mera 
utifrån 5 kap. 7 § i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Socialstyrelsen har tagit 
fram ett webbaserat utbildningsmaterial gällande barn som anhöriga och har som mål 
med detta att sprida kunskap, öka kompetensen och bidra till att adekvata arbetssätt 
etableras på de arbetsplaster som möter barn som anhöriga. Sedan tillägget i Hälso- och 
sjukvårdslagen år 2010 gjordes arbetar man för en social hållbarhet där barnens 
rättigheter lyfts fram och betonas. Ett förebyggande arbete med ändamålsenliga 
stödinsatser i ett tidigt skede gör att en miljömässig och ekonomisk hållbarhet uppnås 
genom att kostsamma resurser inom vården, och det resterande samhället, inte behöver 
användas för barns framtida psykiska välmående (Socialstyrelsen 2014a). 

 
PROBLEMFORMULERING 
Barn som upplever sorg, sjukdom och död är en utsatt grupp som reagerar mycket olika 
på det som sker utifrån faktorer såsom ålder, inre sårbarhet och omgivningens påverkan. 
Forskning visar att utan stöd löper dessa barn en stor risk att drabbas av psykiska och 



8 
 

sociala svårigheter i framtiden till följd av en förälders sjukdom och alltför tidiga död. I 
Sverige bedrivs palliativ vård i det egna hemmet och där distriktssköterskan i 
hemsjukvården har en stor uppgift som innefattar både en stödjande funktion för den 
döende patienten men också för resterande familjemedlemmar, däribland barn som är 
anhörig. Vårdpersonal inom slutenvården får ibland inte chansen att möta barn till de 
allvarligt sjuka patienterna då föräldern väljer att hålla barnen utanför. 
Distriktssköterskan kan vara en av få utomstående som har en möjlighet att genom 
hembesöken få en inblick i familjen och uppmärksamma att det finns barn. Att möta 
barn till en förälder som vårdas palliativt i hemmet kan leda till emotionella och 
professionella utmaningar för distriktssköterskan i hemsjukvården. Att lyfta 
distriktssköterskans upplevelse av att möta barn till en förälder som vårdas palliativt i 
hemmet bidrar till att sprida information och kunskap om detta område för att barn som 
är anhöriga ska uppmärksammas och få det stöd de behöver.    
 
SYFTE 
Studiens syfte är att belysa distriktsköterskans upplevelse av att möta barn som är 
anhörig till en förälder som vårdas palliativt i hemmet. 

 
METOD 

Ansats 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ design med induktiv ansats då 
studiens syfte var att belysa distriktssköterskans upplevelse. I studien användes 
kvalitativ innehållsanalys för att på ett förutsättningslöst vis kunna finna variationer i 
det material som inhämtades (Lundman och Hällgren Graneheim 2017, s. 221). 
 

Urval 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att informanten skulle vara utbildad till 
distriktssköterska, verksam i hemsjukvården och arbeta med att vårda palliativa 
patienter samt ha erfarenhet av att möta barn som anhöriga i vårdsituationer. 

I urvalsprocessen bör författaren ha i åtanke att få en heterogen grupp som grund för sitt 
datamaterial då en kvalitativ innehållsanalys används för att finna variationer med 
avseende på skillnader och likheter (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 227). 
Variationer i erfarenhet, ålder, kön etcetera möjliggör större tillgång till olika aspekter i 
datamaterialet (Rosberg 2017, s. 133). 

För att komma i kontakt med informanter kontaktades 18 enhetschefer för olika 
hemsjukvårdsteam runt om i Västra Götalands län och Hallands län via telefon och e-
post med frågan om det fanns distriktssköterskor som passade in på 
inklusionskriterierna. Några enheter svarade att de hade specialistteam med inriktning 
på palliativ vård i deras kommun medan andra ej hade distriktsköterskor med den 
erfarenheten. Två enhetschefer förmedlade att de hade en distriktssköterska vardera som 
ville ställa upp på intervju. Tolv distriktssköterskor kontaktades direkt via e-post. Åtta 
distriktssköterskor uppfyllde inklusionskriterierna ifrån tre olika kommuner tackade 
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slutligen ja till en intervju. Samtliga intervjuer genomfördes ostört i ett avskilt rum. 
Utav informanterna som medverkade i studien var samtliga kvinnor i åldrarna 40 till 65 
år, och  hade arbetat inom hemsjukvården mellan 3 och 32 år.  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Det skall 
finnas någon form av mål och mening med intervjun samtidigt som författaren skall ha i 
beaktning hur djupt ned han/hon önskar komma och vad som är realistiskt. Hur djupt 
intervjun går beror dels på problemställningen samt relationen mellan författare och 
informant. Till den semistrukturerade intervjun hade författarna utformat en 
intervjuguide, se Bilaga 1. Intervjuguiden kan ses som en minneslista som ska påminna 
författarna om de teman de vill ha data om och det är viktigt att den inte görs alltför 
detaljerad då det ej är nödvändigt att i kvalitativa studier vilja standardisera 
intervjusituationen (Malterud 2014 ss. 153-154). För att säkerställa studiens giltighet 
gjordes inledningsvis en provintervju för att testa att frågorna gav svar på studiens syfte 
(Carlsson 2014 s. 45). Efter intervjun och respons ifrån handledaren reviderades 
intervjuguiden till mer öppna frågor. Provintervjun inkluderades inte i studien. Intervjun 
öppnades med att ställa några frågor kring informanten för att få svar på hur länge 
denne arbetat inom hemsjukvården etcetera. Därefter inleddes intervjun med frågan: 
”Hur är din upplevelse av att möta barn som är anhöriga till en förälder som vårdas 
palliativt i hemmet?”. Utifrån deras svar ställdes följdfrågor så som ” Kan du 
utveckla?”, ”Kan du berätta mer?”, ”Kan du ge exempel”. Utifrån hur informanten 
svarade på den inledande frågan ställde författarna ytterligare frågor för att beröra de 
teman som valts. Alla informanter erhöll ej samma frågor då vissa var mer eller mindre 
beskrivande i sina upplevelser. Intervjuguiden reviderades ytterligare en gång efter 
första intervjun då det ytterligare klargjordes för författarna var fokus borde ligga för 
aktuell studie, detta enligt Malterud (2015, s. 154). 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av ljudupptagning på författarnas 
mobiltelefoner. Författarna genomförde intervjuerna enskilt med informanten och 
utförde fyra intervjuer vardera. Informanterna bestämde själv på vilken plats intervjun 
skulle äga rum samt vilken dag och tid inom en viss tidsram.  Intervjuerna genomfördes 
fortlöpande allteftersom svar om deltagande inkom. Informanterna erhöll information 
om studiens syfte samt deras rättigheter att kunna avbryta sitt deltagande. Informanterna 
gav sitt samtycke genom att skriva på en samtyckesblankett innan intervjun startades. 
Då samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats gav även chefen sitt 
godkännande till datainsamlingen. Intervjuerna tog mellan 15-48 minuter och ägde rum 
mellan 17- 25 september 2018.  

Författarna transkriberade sina egna intervjuer och detta menar Malterud (2014, ss. 92-
93) är viktigt då författaren själv ofta kommer ihåg moment som kan reda ut oklarheter 
eller som har betydelse för innebörden i texten. Författaren blir en förbindelseled mellan 
tal och text och återupplever på så vis erfarenheterna från intervjun och bekantar sig 
med materialet från en ny sida. Under transkribering sker alltid en förvrängning av 
händelsen även om författaren återger samtalet ord för ord. Författarna försökte därför i 
möjligaste mån även transkribera hummanden (hm), pauser (…) och upprepningar men 
även icke-verbala uttryck som exempelvis (skakar på huvudet) då detta i stor grad kan 
forma innebörden i samtalet.  
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Dataanalys 

I denna studie användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats vilket innebär att 
författarna sökte mönster i materialet såsom exempelvis likheter och skillnader, som 
därefter förutsättningslöst analyserades. Denna metod används ofta inom 
omvårdnadsforskningen (Graneheim & Lundman 2004) och när datamaterial är baserat 
på människors upplevelser. Författaren rör sig från det konkreta och specifika till det 
abstrakta och generella (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 211). Malterud (2015 
s. 210) menar att i det induktiva tillvägagångssättet använder sig författaren av kunskap 
från ett enskilt fall till att belysa något på en allmän nivå, författaren går från det 
specifika till det allmänna.  
Analysen genomgår flera faser och i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) 
innebär fas ett att författaren bekantar sig med materialet. De transkriberade intervjuerna 
lästes noggrant igenom av författarna flera gånger för att få en helhetsbild  
av det empiriska materialet. Vidare innebär fas två att författaren börjar organisera 
materialet och skiljer på relevant och irrelevant text för att identifiera  
de meningsbärande enheterna som anses belysa studiens syfte. Detta gjordes  
genom att författarna markerade relevant text i det transkriberade materialet  
som svarade på studiens syfte och förde in de meningsbärande enheterna i en  
tabell. Därefter påbörjas fas tre, kondensering, vilken innebär att texten kortas  
ner för att göra materialet mer lätthanterligt. Författarna utgick ifrån varje enskild 
meningsbärande enhet vilken därefter kondenserades så att det centrala och betydande 
innehållet bevarades. I fas fyra abstraherades de kondenserade enheterna  
till koder i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Detta utfördes genom  
att författarna läste igenom de kondenserade enheterna och gav dem en  
kod som blev som en beskrivning av innehållet i respektive enhet. se Tabell 1.  
Därefter fortsatte analysen genom att författarna tog fram alla koder och parade  
ihop de koder som ansågs ha ett likartat innehåll. De meningsbärande enheterna  
och kondenseringen lästes igenom flera gånger för att bekräfta att koderna  
blivit korrekta och för att få en helhet över innehållet. Koderna som parats ihop formade 
olika grupper som därefter ledde fram till att underkategorier och kategorier  
kunde tas fram. Slutligen skapades ett tema, vilket enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2017, s. 226) är ett sätt att förena det underliggande budskapet  
i ett antal kategorier. Temat utgör den röda tråden av textens innebörd på en  
tolkande nivå och svarar på vad innehållet handlar om i stort, se Tabell 2. 
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Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Under- 
kategori 

Kategori Tema 

 
Många familjer 

släpper inte in till 
samtal 

 

 
Svårt att få 

kontakt 

 
Svårt 
att nå 

barnen 

 
Föräldrarnas 
inverkan på 

mötet 

 
Aspekter 

som 
influerar 

mötet 
 

 
 
 
Utmaningar 

med att 
möta barn 

som är 
anhöriga 

 
Att vi ska se 

omgivningen och 
försöka hjälpa 

och stötta så gott 
vi kan i det. 

 

 
Se barnen och 

stötta dem 

 
Se och 
stötta 

 
Att ta ansvar 
för att skapa 

kontakt 
 

 
Vägar till 
att mötas 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen. 
 

Forskningsetiska överväganden 

För att få godkännande att genomföra studien skickades ett informationsbrev till 
verksamhetschefen med en blankett för underskrift, se Bilaga 2. Det skickades även ett 
informationsbrev riktade till distriktssköterskorna via enhetschefen så att denne kunde 
distribuera detta till berörda distriktsköterskor, se Bilaga 3. Efter godkännande av 
enhetschefen togs kontakt med berörda distriktssköterskor antingen via e-post eller 
telefon för att muntligt informera om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att 
de när som helst kunde avbryta intervjun. Det bokades tid och plats efter informanternas 
önskemål. Vid intervjutillfället fick deltagarna muntlig och skriftlig information om 
studiens syfte och de fick läsa igenom informationsbrevet och signera 
samtyckesformuläret i lugn och ro innan intervjun påbörjades, se Bilaga 4. 

Under studiens genomförande beaktades forskningsetiska principer och de fyra 
allmänna huvudkrav som ställs på forskning, vilka är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet beaktades genom att informationsbrev skickades ut till enhetschefer 
och informanter innan studien, samt att informanterna fick återupprepad information vid 
den personliga kontakten via e-post eller telefon samt vid intervjutillfället. 
Informationsbrevet innehöll detaljerad information om studien och dess syfte. 
Författarnas och handledarens kontaktuppgifter var knutna till informationsbrevet för att 
underlätta eventuell kontakt från informanternas sida. 

Författarna tog hänsyn till samtyckeskravet genom att informanterna fick information 
om att studien var frivillig och att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att ange 
någon anledning eller att ett avbrytande skulle ge konsekvenser. Alla informanter 
lämnade skriftligt samtycke innan intervjuerna påbörjades. 

Konfidentialitetskravet beaktade författarna genom att försäkra informanterna om att det 
som sades under intervjun inte skulle spridas eller utnyttjas på något sätt. Informanterna 
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fick information om att de inspelade och därefter transkriberade intervjuerna bara skulle 
kunna läsas av författarna och handledaren. Intervjuerna är avidentifierade och det går 
ej att härleda informanternas uttalande till någon specifik person, plats eller tid. Efter 
examination av uppsatsen kommer all insamlad data att destrueras.  

Till sist togs även hänsyn till nyttjandekravet som innebär att insamlad data ej får 
användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften som direkt kan 
påverka informanten. 
 
RESULTAT 
Resultatet belyser distriktssköterskans upplevelser av sitt ansvar samt sin kunskap och 
erfarenhet. I Tabell 2 redovisas resultatets tema : Utmaningar med att möta barn som är 
anhöriga samt två kategorier: Aspekter som influerar mötet och Vägar till att mötas. 
 

Underkategori Kategori 
 

Tema 

Distriktssköterskans osäkerhet 

Föräldrarnas inverkan på mötet 

Barnens inverkan på mötet 

Distriktssköterskans kunskap och 
erfarenhet 

 

Aspekter som influerar 
mötet 

 
 
 
 
 

Utmaningar med att 
möta barn som är 

anhöriga 

Att ta ansvar för att skapa kontakt 

Att främja barns delaktighet 
 

Vägar till att mötas 

Tabell 2. Underkategorier, kategorier och tema 
 

Aspekter som influerar mötet 

Kategorin, Aspekter som influerar mötet, består av fyra underkategorier där 
distriktssköterskor beskriver aspekter som upplevs influera mötet med de anhöriga 
barnen; Distriktssköterskans osäkerhet, Föräldrarnas inverkan på mötet, Barnens 
inverkan på mötet, samt Distriktssköterskans kunskap och erfarenhet. 
 
Distriktssköterskans osäkerhet 
Underkategorin distriktssköterskans osäkerhet belyser att flera distriktsköterskor 
tolkades som osäkra på hur och om de bör ta kontakt med barnen. 

”(...) Kanske skulle man mött dem, bjudit in till samtal och skapat en relation (…).” –
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Informant 4 

De fanns skillnader i om distriktssköterskorna upplevde att det ingick i arbetet eller inte 
att skapa en relation till barnen. Många upplevde uppgiften att möta och stötta barn som 
anhörig som något otydligt och det var inte en självklarhet att kontakt togs med barnen 
medan andra såg det som en naturlig arbetsuppgift. Distriktssköterskorna uppgav att de 
förekommit att de aldrig frågat föräldrarna hur de önskar att distriktssköterskan skulle 
förhålla sig till barnen i familjen.   

”Att prata med barnen, det ska väl egentligen ingå i vårt jobb, men jag tror inte att det 
är vanligt.” – Informant 3 

I intervjuerna beskriver distriktssköterskorna händelser då de inte vet hur de ska förhålla 
sig i mötet med barnen med en oro för att göra barnen rädda eller få dem att tolka 
besöken som ett intrång. Vidare uppger distriktssköterskorna att de upplever att det kan 
vara svårt att veta om de kan svara på barnens frågor och kunna erbjuda det stöd de 
behöver.  

”Det är så svårt eftersom jag känner inte att jag... Kan jag svara på dras frågor?, Kan 
man gå och knacka på? Eller hur skall man göra? Ja... svårt. – Informant 4 

Vidare belyser distriktssköterskorna att de upplevde en brist på rutiner och resurser för 
att kunna hantera situationer där de ska möta barn. Detta kan vara en orsak till att 
distriktssköterskorna kände sig osäkra på hur de ska göra. En möjlighet till 
reflektionstid för att på så vis själv få stöttning och bekräftelse i sitt arbete understryks 
av distriktssköterskorna. 

En känsla av otillräcklighet betonas av distriktssköterskorna gällande möjligheten av att 
kunna erbjuda barnen stödinsatser. Samtidigt uppger de också att de ibland kan vara 
oroliga för att göra mer skada än nytta genom att skapa en diskussion med föräldrarna 
och inge en trygghet som sedan inte kan tillgodoses. 

Föräldrarnas inverkan på mötet 

Kategorin belyser distriktssköterskans upplevelse av hur mötet med anhöriga barn 
påverkas när föräldrarna är positiva och bjuder in till samtal men även upplevelsen av 
möten där föräldrar utgör ett motstånd och av olika anledningar väljer att hålla barnen 
utanför. 
I många fall möts distriktsköterskan av familjer där de öppet pratar om sjukdomen och 
framtiden, och där stöd finns både inom och utanför familjen. Dessa möten upplevs av 
distriktsköterskorna som mer naturliga och lättare att hantera och möjligheten av att 
kunna få ge stöd ger en bra känsla.  

Situationer där upplevelsen varit att det var svårt att nå barnen på grund av familjens 
inverkan uttrycks av alla distriktssköterskorna. En bakomliggande faktor till att 
föräldrar ibland väljer att hålla distans till vårdpersonalen beskrivs av 
distriktssköterskorna som bristen på en god relation mellan personal och förälder. En 
distriktssköterska beskriver att hon efter veckor av besök lyckats omvandla mammans 
motstånd till att slutligen få ett förtroende till att prata med barnen genom att ha skapat 
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en god relation till föräldern. 

”Hon ville inte prata om döden, hon ville inte prata om framtiden, hon ville inte prata 
om vad som ska hända familjen efteråt...” – Informant 7 

Distriktssköterskorna upplever också situationer där många familjer inte bjuder in till 
samtal på grund av att de inte vill att någon ska blanda sig i när det gäller barnen.  

Upplevelsen av maktlöshet beskrivs av distriktssköterskorna gällande svårigheten att nå 
fram till barnen då den sjuka föräldern inte velat prata om barnens framtid. En 
distriktssköterska beskrev att efter förälderns dödsfall fanns det ingen plan för barnen 
och personalen stod handfallna inför vad de skulle göra med barnen. 

”Det blev så hastigt från att hon höll på slå in julklappar till att hon inte kunde 
kommunicera alls och då kom min kollega dit (...) och tänkte ’Men herregud hur gör vi, 

var ska vi göra av de här barna, de klarar sig ju inte själv’(...)” – Informant 1  

En distriktsjuksköterska beskriver ytterligare en upplevelse av maktlöshet där den sjuka 
föräldern inte ville att sonen skulle få information om förälderns sjukdom. Trots att 
distriktsköterskan försökte prata om vikten av att informera sonen, valde föräldern att 
inget säga. 

”(...) men han skulle skyddas pojken alltså och när han inte kunde skyddas längre då 
var det för sent (…). Och hans ångest över att ingen berättat (...).” – Informant 8 

När sjukdomen inte får synas och då föräldrar väljer att allt skall fortsätta som vanligt 
beskrivs som en svår utmaning av distriktssköterskorna. En distriktsköterska beskriver 
ett möte med en familj där den sjuka föräldern upprepande poängterade att ”(...) 
imorgon är en bättre dag, det är ingen fara med mig (…)”. Att som vårdpersonal kunna 
gå in och prata om framtiden i dessa situationer upplevs som mycket svårt. 

”Allting är som vanligt tills det inte finns längre”. – Informant 8 

I mötet med familjer där det råder en önskan om att allt skall fortsätta som vanligt 
beskriver distriktssköterskorna en arbetsmiljö där leksaker ligger blandat med 
sjukvårdens material och där barnen springer in och ut, klättrar och klänger samtidigt 
som en vårdinsats ska utföras men också där barnen medvetet förs undan av andra 
familjemedlemmar för att inte kunna närvara alls när vårdpersonalen kommer. 
Distriktssköterskorna upplevde att det ofta är de yngre barnen mellan noll till åtta år 
som beskyddas av resterande familj. Vidare uppger distriktssköterskorna att de upplever 
att barnen skyddas ifrån verkligheten av den anledningen att familjen tror att de yngre 
barnen är mer ömtåliga. 

När föräldrarna inte kommer överens om huruvida barnen ska få bli delaktiga eller inte 
och att tvingas stå mellan patienten som önskar göra barnet delaktigt samtidigt som den 
andra föräldern utrycker önskemål om att inte engagera barnet beskrivs av 
distriktssköterskorna som något av det svåraste de ställts inför. 
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” (...) Det är jättesvårt, jättesvårt. Jätteviktigt att jobba för att inte hamna i dom 
situationerna. Men om en förälder säger så, så kan man inte bryta mot det.” – 

Informant 8 

Att det är föräldern som i slutändan bestämmer huruvida kontakt och samtal får tas med 
barnen är distriktssköterskorna överens om. Distriktssköterskorna uttrycker att det 
viktigaste är att inte föräldrarna väljer att göra som vårdpersonalen önskar utan att det 
viktigaste är att de pratar om framtiden med barnen. Föräldrarna får ta det slutgiltiga 
ansvaret men är ibland i behov av lite guidning och bekräftelse. 

Barnens inverkan på mötet 

Denna underkategori beskriver upplevelsen av barnens egen inverkan på mötet och att 
det ibland kan vara svårt att nå barnen på grund av att de själva väljer att gå undan eller 
att barnen inte upplevs vara intresserade. 
 
Då familjen redan från början är öppen mot barnen upplevs också barnen bli mer 
nyfikna och delaktiga. Distriktssköterskorna beskriver att de haft positiva möten med 
barn där barnen, oavsett ålder själva önskar att få vara engagerade och involverade i 
vården, och där de framförallt tillåts vara delaktiga ända tills slutet. 
Distriktssköterskorna upplever att de ibland behöver hitta andra vägar för 
kommunikation för att få en möjlighet till en kontakt och samtal med barnen. 

”Man kanske många gånger tänker ”Hjälp, hur ska man göra?” (…) men det ger sig 
självt på något vis, det är inte svårt men man måste liksom våga vara där, lyssna.” – 

Informant 8 

Oavsett ålder på barnen så uppger ingen av distriktssköterskorna att de mött barn som 
själva aktivt tagit första kontakten med personalen. Att barnen medvetet drar sig undan 

när vårdpersonal kommer upplevs vara vanligt, speciellt bland de äldre barnen.  
 

”Jag har aldrig sett honom (...) det dröjde innan man öppnade dörren och då såg jag 
att någon stod och gjorde en smörgås på diskbänken... då förstod jag ju att det var han 

för det åt inte hon dom sakerna, det vet jag... Men han gick undan när jag kom...” – 
Informant 3 

Distriktssköterskorna upplever att barn inte alltid genom talet uttrycker att de vill  
ha samtal och information men att de istället genom sitt kroppsspråk visar att  
de har många frågor och att det då är viktigt att kunna läsa av dem. De yngre  
barnen mellan noll till åtta år upplevs ofta av distriktssköterskorna som mindre 
medvetna om vad som försiggår och utmaningen i mötet med dessa barn beskrivs 
återkommande som att de ena stunden kan vara som ”vanligt”, skrattande och i full  
lek, för att helt spontant avbryta mitt i en lek, ställa en fråga, för att sedan  
ointresserad av svaret börja prata om något annat eller fortsätta med sin lek. 
 
”Dom är med, dom ställer frågor, dom kan gråta, dom kan vara ledsna och så... men 
sen springer de iväg och leker. Alltså dom är väldigt mycket här och nu.” – Informant 8 

Tonåringarna upplevs i allmänhet av distriktssköterskorna som svårare att nå fram till, 



16 
 

då de som tidigare nämnts ofta medvetet går undan när distriktssköterskan kommer på 
besök. Tonåringarna kan ibland stanna och ställa några praktiska frågor för att sedan 
avvika. 

Att distriktssköterskorna upplever det som svårare att möta tonåringarna är också på 
grund av de upplevs ha en större medvetenhet om situationen, men också att 
tonåringarna har en större integritet. Ibland har distriktssköterskorna upplevt att 
tonåringar ofta har andra kanaler att ventilera igenom och att det kan vara en anledning 
till att de inte alltid är kontaktsökande när distriktssköterskan kommer på besök. 

” (...) Han har väl förmodligen sina kanaler (...) behöver inte min kanal.” – Informant 3 

 
Distriktssköterskans kunskap och erfarenhet 

Denna underkategori belyser distriktsköterskans upplevelse av att kunskap och 
erfarenhet är en aspekt som influerar mötet med barnen. 

Många distriktssköterskor upplevde en brist på kunskap och erfarenhet av att möta barn 
vilket bidrog till att de upplevde det svårt att möta barn och att detta är något som bör 
göras med stor eftertanke.  

”Sen är det ju väldigt svårt vad gäller barnen (…) ger man sig in i något måste man 
precis veta vad man gör, alltså dels måste man ha kunskap hur man ska hantera det 

(…).” – Informant 2  

Distriktssköterskornas upplevelse är att med erfarenhet blir det också lättare att samtala 
med barn och där erfarenhet blir en styrka som gör att rädslan för att ställa svåra frågor 
försvinner.  
 
Distriktssköterskorna reflekterade kring betydelsen av sin egen ålder samt betydelsen av 
att ha arbetet länge inom yrket och vad detta gör för den inre tryggheten och 
erfarenheten. Distriktssköterskorna tyckte att det var en märkbar skillnad i deras 
upplevelse av att möta barn nu, än då de var nyutexaminerad sjuksköterska. 
Sammanfattningsvis upplevdes det att brist på erfarenhet kunde tolkas som en anledning 
till att inte våga ta kontakt.  Erfarenheten av att möta anhöriga barn, som en ny 
sjuksköterska kanske inte besitter, upplevs kunna ge en lyhördhet inför de outtalade 
behoven av stöd som barnen och familjen sänder ut enligt distriktssköterskorna. 
 

Vägar till att mötas 
 
Denna kategori handlar om utmaningarna med att våga se barnen och att ta ansvar för 
att på så vis kunna skapa tillit och bra relationer till barnen. Kategorin innefattar två 
underkategorier: Att ta ansvar för att skapa kontakt och Att främja barns delaktighet. 



17 
 

 
Att ta ansvar för att skapa kontakt 

Underkategorin handlar om betydelsen av att våga se barnet men också om att ta ansvar 
för att möta barnet.  

Distriktssköterskorna betonar att det är viktigt att våga se och att våga ta kontakt med 
barnen, våga fråga hur barnen mår och framförallt att våga erbjuda stöd. Detta då det är 
viktigt att ingen utesluts för att ges möjligheten att kunna sörja på bästa sätt. 

 ”(...) patienten är ju egentligen den, ja minst viktiga (...) för den får ju sin vård och sin 
omsorg (...)”. – Informant 8 

Det som är utmaningen är att det är dem runtomkring, inklusive barnen, som ska leva 
vidare. Distriktssköterskorna uppger att man måste försöka få kontakt med barnen och 
inte låtsas som att man inte ser dem. Delaktighet är viktigt för att inte göra hela 
situationen med vård i hemmet till något mystiskt eller otäckt. 

Distriktssköterskorna upplevde att det krävdes mycket tålamod och drivkraft för att 
kunna nå och möta barnet. Ibland handlade det också om ta att tillfället i akt till att 
skapa kontakt med barnet när det ges en möjlighet att tala med barnet. Dessutom 
understryks vikten av att ta sitt ansvar. 

”Att du vågar vara lite drivande och inte ge upp och absolut inte bara gå därifrån och 
tänka ’men det där gör någon annan’, ’det gör nog skolsköterskan’ (...) att man 

verkligen frågar. Att man ser dem, det tror jag är det absolut viktigaste.” – Informant 5 

En distriktssköterska uppger att hon hade även förberett sig mentalt för att möta barnet i 
familjen eftersom hon ansåg det viktigt att finnas där för barnet och då blev mötet en 
naturlig del. Hon uttryckte att det svåraste var att ta den första kontakten och att de 
flesta distriktsköterskor antagligen tycker att dessa situationer är svåra men hon menade 
att när man tagit sig över tröskeln så brukade det gå lättare.   

”(...) jag tänker på att jag måste stötta dom och det jag framförallt tänker på, det är att 
jag ska våga, våga se dom och säga saker som den andra föräldern kan inte kan göra 

för att de har en krisreaktion (...).” – Informant 5 

Distriktssköterskorna upplever att när hemsjukvården kommer in väldigt sent i 
sjukdomsförloppet är det lätt att all fokus läggs på patienten. Det blir väldigt intensivt 
och det faller sig inte alla gånger naturligt att samla hela familjen och bjuda in till 
samtal. 

Även när barnen var lite svåråtkomliga och gick in på sina rum försökte 
distriktssköterskorna att skapa kontakt med dem efter samtal med barnets föräldrar. En 
distriktssköterska framhöll vikten av att vara professionell men samtidigt inte acceptera 
en stängd dörr.  

”’Nä, men då vill han inte prata, jag ska inte tränga mig på’. Man vågar tränga sig på 
faktiskt.” – Informant 5 
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Att ta ansvar behöver inte alltid speglas av att samtalen och stödet skall komma ifrån 
distriktssköterskan. Distriktssköterskorna upplevde det viktigt att förvissa sig om att 
barnen och familjerna hade stöd och speciellt stöd för barnen såsom skolkurator. Visade 
sig så vara fallet var det ett flertal som släppte lite på ansvaret eftersom barnen hade 
stöd. I andra fall var det många familjemedlemmar involverade i situationen och 
distriktssköterskorna upplevde då barnet som väl omhändertagen och backade lite. Flera 
upplevde även ett ansvar i att själva ta kontakt med annan instans eller förmå föräldern 
att göra det om barnet visade på att han/hon mådde dåligt. Många gånger var den sjuka 
föräldern knuten till exempelvis en onkologisk enhet där stöd fanns i form av 
psykologer och kuratorer. 

”(...) då är de ju mycket ledsna, frustrerade, alltså man märker att de inte mår bra (...) 
när man ser att hela familjen och pappan går och gömmer sig och inte vill prata då blir 

det ju för mycket för barnen” – Informant 6 

 
Att främja barns delaktighet  

Denna underkategori belyser vikten av att bygga upp tillit och skapa relationer för att 

främja delaktighet och stödja barnet i den svåra situationen han/hon befinner sig i.  

Att skapa trygga relationer och att bygga upp tillit såg distriktssköterskorna som viktigt.  
Distriktssköterskorna belyste vikten av tidig kontakt för att på så vis skapa trygghet  
för barnen. En distriktssköterska uppgav att det var viktigt att distriktssköterskan  
hade inställningen att han/hon skulle ta den första kontakten med barnet och inte vänta  
in eventuell kontakt från barnet. Att bygga upp en tillitsfull relation till barnen  
gjorde distriktssköterskorna genom att gå försiktig fram, vara öppna, ärliga,  
lyhörda samt att anpassa sig och möta barnet på dennes nivå. Ofta handlade de om att 
prata med barnet om någonting som rör dem själva, exempelvis tala om någon leksak 
eller hur det går på förskolan/i skolan. Det var viktigt att skapa relation först och inte gå 
på med fakta direkt. Flera distriktssköterskor talade om vikten av att avdramatisera 
situationen och att på så vis stärka barnet i den svåra situation han/hon befinner sig i. Att 
göra barnen delaktiga var viktigt för att dels göra mötet lättare sinsemellan men också 
för att försöka göra vård i hemmet till något mindre främmande.  Distriktssköterskorna 
kunde även engagera, ofta det yngre barnet, genom att uppmuntra barnet att komma och 
titta och låta barnet få en spruta eller dylikt att leka med.  

En distriktssköterska beskrev en del kreativa vägar att gå för att skapa en relation med 
barnen. Barnen kunde till exempel få skriva lappar eller brev och lägga i ett kuvert  
eller speciell låda om de tyckte det var lättare att förmedla något eller ställa frågor på 
det viset. Äldre barn kunde även få ringa om de tyckte det var lättare att prata i telefon. 
Det var viktigt att ge barnen små verktyg och se vad som passade individen och för att 
kunna göra det behövde distriktssköterskan lära känna barnen. 
 

”För det går inte att säga: ’Nu kommer jag klockan tre och ska ha möte’ (...) det går 
inte på det viset (...). Utan bygga upp lite och så ge lite av sig själv.” – Informant 7 
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När relationen skapats blev det lättare att samtala med barnen och våga fråga hur de 
mår. Samtidigt belystes vikten av att inte gå på för hårt och pressa. En distriktssköterska 
upplevde att det var bra om det inte var för många distriktsköterskor involverade för att 
bygga upp en tillitsfull relation.  

”(...) men det krävs kunskap (...) och tålamod, inte ge upp (...) att kunna ta tillfället i akt 
när man ser att: ”Ah, just idag, ja, kanske idag” (...).” – Informant 7  

Att arbeta i hemsjukvården kan ibland innebära att distriktssköterskan hastigt kommer 
in i en familj där det nästan är kaos. En distriktssköterska upplevde att det är jobbigt  
och svårt att ha samtal med barnen då det är kaos i familjen och om det inte finns någon 
tidigare relation. Att bygga upp en relation kan ibland ta tid och flera  
av distriktssköterskorna kände av stress och tidsbrist i sitt arbete vilket medförde  
att de upplevde att det inte fanns tid för att stanna en extra stund. 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Innan studien påbörjades gick författarna igenom tidigare forskning inom valt område. 
Författarna fann dock inte särskilt många artiklar som handlade om 
distriktsköterskans/sjuksköterskans upplevelse av att möta barn som anhörig till en 
förälder som vårdas palliativt i hemmet. Många artiklar handlade om anhöriga barn på 
intensivvårdsavdelning, hospice och avdelningar specialiserade på cancervård. Då det 
var svårt att hitta bakgrundsmaterial förstod författarna att det kanske kunde bli en 
utmaning att hitta tillräckligt många informanter till studien. Innan författarna fann 
informanterna som studien är baserad på diskuterades det om vilka intervjumetoder som 
kunde användas. Då upplevelser och erfarenheter skulle belysas valdes en kvalitativ 
metod (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 219). Författarna ville först göra 
fokusgruppsintervjuer men insåg snabbt att detta antagligen krävde mer erfarenhet då 
fokusgruppsintervjuer ofta fordrar att intervjuaren har en styrande roll och följer med i 
de gruppdynamiska processerna som sker under intervjun (Malterud 2015, s. 159).  
Författarna valde därför att göra en kvalitativ innehållsanalys baserad på individuella 
semistrukturerade intervjuer. En induktiv ansats valdes för att kunna analysera 
innehållet i intervjuerna objektivt (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 221). Åtta 
intervjuer inkluderades i resultatet.  

Författarna fann informanterna i tre mindre kranskommuner och författarna tolkar det 
som att i mindre samhällen gör distriktssköterskorna allt inom hemsjukvården då det ej 
finns specialiserade team inom exempelvis palliativ vård. Fem informanter var från 
samma arbetsplats och detta kan möjligen ses som en av studiens svagheter. Kanske 
hade datamaterialet kunnat generera fler variationer om informanterna var utspridda 
över fler arbetsplatser. Författarna vet inte på vilket sätt informanterna blivit utvalda och 
tillfrågade av verksamhetschefen att delta i studien. Författarna diskuterade eventuella 
risker med att det är enhetschefen som väljer ut informanter. Risken finns att 
konfidentialiteten inte blir total om verksamhetschefen endast väljer ut en informant, då 
detta kan bidra till att informanten känner sig hämmad i att berätta något som chefen 
kan ta del av. Detta kan i sin tur också påverka studiens resultat och ses som en av 
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studiens svagheter.  
 
Författarna diskuterade med handledaren om ett kriterium skulle vara att informanten 
arbetat i hemsjukvården som distriktssköterska i minst två år för att få informanter med 
så mycket erfarenhet som möjligt. Detta ansågs inte relevant då författarnas upplevelse 
är att många distriktssköterskor arbetar som grundutbildade sjuksköterskor i 
hemsjukvården innan de vidareutbildar sig och arbetsuppgifterna för det mesta är 
likadana. Många av de distriktssköterskor och enhetschefer författarna kom i kontakt 
med i urvalsprocessen hade ej mött anhöriga barn i hemsjukvården. Flera större 
kommuner hade avancerade team inriktade på palliativ vård i hemmet och dessa team 
bestod ej av distriktssköterskor. Alla deltagare var kvinnor i åldrarna 40-65 år vilket kan 
ses som en svaghet då Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 231) menar att 
kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva variationer och få området belyst utifrån 
olika erfarenheter och perspektiv. Dock hade informanterna arbetat i hemsjukvården 
mellan tre och trettiotvå år vilket kan ha bidragit till de många variationer som framkom 
i datamaterialet. Författarna anser således att de fått ett tillförlitligt material. Vidare 
skriver Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 231) att då intervjuer genomförs av 
olika författare kan detta öka resultatets tillförlitlighet då informanterna kan få olika 
uppföljningsfrågor. Detta kan innebära större möjligheter att få ett datamaterial med 
variationer. I föreliggande studie genomförde författarna fyra intervjuer vardera och de 
läste igenom alla intervjuer flera gånger. De genomförde stora delar av analysen 
gemensamt vilket ytterligare ökar tillförlitligheten enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2017, ss. 231-232). Då författaren till viss del är medskapare av texten 
behövde författarna distansera sig från datamaterialet under analysen för att hitta 
mönster och få fram informanternas röst (Lundman och Hällgren Graneheim 2017, s. 
232). Författarna har även använt sig av citat från varje informant för att ytterligare öka 
trovärdigheten. Vidare har författarna försökt ge en noggrann beskrivning av urval, 
deltagare, datainsamling och analys vilket kan underlätta bedömningen av överförbarhet 
(Lundman & Hällgren Graneheim ss. 231-232). 

Intervjuerna skedde på valfri plats utifrån informantens önskemål. Samtliga ville 
intervjuas på sin arbetsplats och under intervjun valdes en avskild plats. Det fanns viss 
förhoppning att om informanten fick välja en plats som denne ansåg trygg och 
avslappnad så kanske denne ville öppna sig mer. Författarna var medvetna om att ämnet 
kunde anses känsligt för informanterna och att intervjun kunde väcka minnen och starka 
känslor. På grund av detta var författarna än mer lyhörda inför om informanterna 
behövde en paus. Innan intervjun startade beskrev författaren hur intervjun skulle 
fortlöpa och att informanten kunde reflektera fritt efter öppningsfrågan. Under 
intervjuer är det viktigt att tillämpa aktivt lyssnande och verkligen lyssna på vad 
informanten säger. Författaren måste lyssna till vad som sägs och hur de sägs (Kvale & 
Brinkmann 2009, s. 154). Då båda författarna var noviser gällande att intervjua speglade 
de första intervjuerna en viss osäkerhet och det kan finnas risk att resultatet påverkats av 
detta. Författarna fann svårigheter under intervjuerna i form av att lyssna färdigt på 
informanten, ställa icke-ledande frågor samt att hålla sig till syftet i ställda frågor. Att 
författarna var noviser kan ses som en av studiens svagheter. Öppningsfrågan var den 
samma under samtliga intervjuer men intervjuguiden reviderades två gånger, en gång 
efter provintervjun och en gång efter den första intervjun som inkluderades i studien. 
Att revidera intervjuguiden under fältarbetets gång är inget märkligt då författaren lär 
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mer om var fokus bör ligga. Intervjuguiden bör således anpassas till mötet med den 
enskilda informanten (Malterud 2015, s. 154). Författarna upplevde i vissa fall att det 
var svårt för informanterna att svara på öppningsfrågan men intervjutekniken blev bättre 
med tiden. Intervjuerna varierade mellan 15 och 48 minuter men författarna anser att de 
fått relevant information även under de kortare intervjuerna. En av studiens styrkor är 
vara spridningen på variationer i datamaterialet som framkommit under arbetets gång 
trots endast åtta informanter och med hänsyn till att författarna aldrig intervjuat tidigare.   

Datamaterialet analyserades i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) där 
författaren använder sig av olika abstraktions- och tolkningsgrader. Författarna 
diskuterade och reflekterade kring olika sätt att abstrahera och tolka materialet under 
analysens gång för att förstå innehållet på olika nivåer. Slutligen kom författarna 
överens om hur koderna skulle sorteras och vad innehållets underliggande budskap var. 
Ur analysen trädde två kategorier samt sex underkategorier fram, se Tabell 2. Medan 
resultatet skrevs reviderades kategorierna och underkategorierna ett flertal gånger efter 
samtal med handledaren. Detta arbete upplevde författarna komplicerat och de fick 
utmana sig själva genom att försöka distansera sig från analysprocessen för att kunna se 
helheten.  

Författarnas förförståelse handlar om bilden de har om det som studeras. Förförståelsen 
är baserad på tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap men även förutfattade meningar 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 230). I detta fall hade en av författarna 
arbetat i hemsjukvården och stött på dessa barn och familjer. Den andra författaren hade 
ingen erfarenhet av detta men båda upplevde ämnet som viktigt och intressant. Enligt 
Malterud (2015, ss. 48-49) är författarnas förförståelse ofta det som motiverar forskning 
av ett ämne. Författarna antog ett öppet förhållningssätt under intervjuerna men 
författarna har inte satt sin förförståelse strikt åt sidan då ens förförståelse både kan 
användas i positiv och negativ bemärkelse. Lundman Hällgren och Graneheim (2017, s. 
230) menar att det kan vara svårt att sätta sin förförståelse åt sidan eftersom tolkningar 
ofta görs omedvetet. Att ej utnyttja sin förförståelse kan, enligt Lindstedt och Norberg 
(2004), leda till att budskap som författaren kan relatera till eller känner  
igen sig i kan gå förlorade. Använder sig författaren av sin förförståelse under  
processen kan den öppna för möjligheten att få en djupare förståelse och finna  
ny kunskap. Å andra sidan kan författarens förförståelse bidra till att denne ser på  
sitt datamaterial med begränsad eller bristfällig förmåga. Med denna kunskap i 
bakhuvudet antog författarna ett medvetet förhållningssätt till sin förförståelse. Då 
författarna under analysens gång blivit osäkra på om de tolkat texten rätt har de gått 
tillbaka till intervjuerna för att säkerställa att förförståelsen ej påverkat resultatet.  
 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans upplevelse av att möta barn som är 
anhörig till en förälder som vårdas palliativt i hemmet. Resultatet visar att mötet  
med barn som anhöriga ofta är en stor utmaning för distriktssköterskan och  
situationen upplevs vanligtvis svår. Det framkom att flera aspekter influerade mötet 
såsom en osäkerhet hos distriktssköterskan, föräldrarnas inverkan på mötet och barnens 
inverkan på mötet men också vilken kunskap och erfarenhet distriktsköterskan besitter.  
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Aspekter som influerar mötet  
Resultatet i aktuell studie visar att distriktssköterskorna upplevdes känna osäkerhet 
kring om och när de skulle ta kontakt med barnen då många kände att de inte hade 
kunskap och erfarenhet nog att möta dem. Liknande företeelser fann Golsäter, 
Henricson, Enskär och Knutsson (2016) i sin studie där sjuksköterskorna kände rädsla 
och osäkerhet inför att möta barn som anhöriga på grund av brist på kunskap och 
erfarenhet. Sjuksköterskorna visste inte hur de skulle förhålla sig till barn i kris och de 
var även osäkra på vad som var tillåtet att tala om med barn och de visste ej om eller när 
de eventuellt gick över en gräns. Sjuksköterskorna framhävde vikten av att vara 
professionell i mötet med barn som anhöriga men var rädda för att göra något misstag 
eller komma för nära barnet. Att gråta ansågs inte lämpligt och de var tvungna att ha 
kontroll över sina känslor i dessa situationer. Detta bekräftar även Dencker, Andreassen 
Rix, Bøge och Tjørnhøj-Thomsen (2017) i sin studie där de fann att sjukvårdpersonal 
ibland undvek att engagera sig och komma nära på grund av de starka känslor som 
dessa familjer kunde frammana. Författarna har inte tolkat sina resultat på ovanstående 
vis men det är möjligt att vissa distriktsköterskor i föreliggande studie inte valde att ta 
kontakt med barnen på grund av egna känslor som var svåra att hantera.  

Vidare belyste sjuksköterskorna i Dencker, Andreassen Rix, Bøge och Tjørnhøj-
Thomsens (2017) studie känslan av att inte ha något stöd att erbjuda barnet eller 
föräldern om de tog kontakt med dem. Att inte ha något att erbjuda bekräftar 
distriktssköterskorna i aktuell studie och detta gjorde att vissa valde att  
inte ta kontakt då de inte ville inge en trygghet som inte kunde tillgodoses.  
 
Distriktssköterskorna uppger i resultatet att då de möter föräldrar som är öppna i sin 
kommunikation med barnen blir också mötet lättare och mer naturligt, barnen upplevs 
mer intresserade och nyfikna och deltar självmant i vården.  Distriktssköterskorna 
beskriver även möten då det var svårt att nå barnen på grund av föräldrarnas ovilja till 
kommunikation. Forrest, Plumb, Zieband och Stein (2006) skriver att när en förälder 
drabbas av en allvarlig sjukdom har ofta både barn och förälder det svårt för att 
kommunicera med varandra om sjukdomen och dess konsekvenser. Många föräldrar 
känner sig osäkra på vilken typ av information och hur mycket information som de skall 
ge sina barn. Vidare skriver Golsäter, Henricson, Enskär och Knutsson (2016) att 
anledningen till en utebliven kommunikation kan vara att föräldrarna ibland kan ha svårt 
att se barnens behov när de själva upplever en rädsla och ångest över sin sjukdom och 
där de önskar att allt skall fortsätta vara som vanligt för barnen. 

Resultatet visade även att distriktssköterskorna upplevde en maktlöshet då föräldern 
valde att inte informera barnet om sjukdomen, inte ville prata om barnets framtid eller 
inte var överens om barnets delaktighet. Distriktssköterskorna uppger samstämmigt att 
det ändå i slutändan är föräldrarna som bestämmer om barnen skall involveras eller inte. 
I hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7 § står det att hälso- och sjukvårdpersonal har ett 
ansvar att ge barn information, råd och stödinsatser när en förälder lider av en allvarlig 
sjukdom (SFS 2017:30). När distriktssköterskans ansvar gentemot lagen ställs mot 
föräldrarnas vilja kan det medföra ett etiskt dilemma för distriktssköterskan och 
innebära att barnen inte inkluderas i vårdförloppet och/eller får det stöd de behöver. 
Regionala cancercentrum (2016) skriver i det nationella vårdprogrammet för palliativ 
vård att det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret men att omständigheterna kring 
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att vara en förälder med en allvarlig sjukdom kan medföra en stor påfrestning som kan 
innebära en sämre förmåga att kunna stötta sina barn vilket hälso-och sjukvårdspersonal 
bör ha vetskap om.  

Att familjens inställning och inflytande påverkar barnen betonar Sveen, Kreicbergs, 
Melcher och Alvariza (2015). Vidare skriver Kennedy och Lloyd- Williams (2008) att 
förälderns välmående och trygghet bidrar till att barnen mår bättre. Uppgiften för hälso-
och sjukvårdspersonal bör framförallt handla om att hjälpa föräldrarna i att möta sina 
barns behov av information, råd och stöd (McCane & Semple 2010). 

Distriktssköterskorna belyser också i resultatet att de upplever att de yngre barnen 
ibland förs undan och skyddas av resterande familjemedlemmarna då de upplever 
barnen som mer ömtåliga. Dyregrov och Raundalen (1995, ss. 12-15) skriver att vuxna 
ofta underskattar barnens förståelseförmåga och att vuxna ofta väljer att inte informera 
barn då de tror att barn inte förstår, inte vill eller inte kan höra om förälderns sjukdom. 
Att prata om döden med barn kan kännas svårt, men det är av stor vikt att ha en 
kommunikation med barnen så att de tidigt får information för att kunna förbereda sig 
på att föräldern ska dö (Dyregrov & Raundalen 1995, ss. 12-13). I nationella 
vårdprogrammet för palliativ vård lyfts vikten av att samtala med de yngre barnen kring 
att barnen varken är skyldiga till eller har möjlighet att bota sin sjuka förälder 
(Regionala cancercentrum 2016). 

Distriktssköterskorna beskriver i resultatet upplevelser av att mötet med tonåringar var 
svårare då de ofta avvek när distriktssköterskan kom på besök. När barnen är i ålder 12 -
18 år så befinner de sig i en utvecklingskris, (Cullberg 2006, ss. 66-77) vilket också 
föranleder distriktssköterskans uppfattning om att tonåringarna ofta mådde sämre och 
hade det svårare att hantera förälderns sjukdom. Tonåren består bland annat av två 
behov, att få bli självständig men också att bli omhändertagen av sin förälder (Cullberg 
2006, ss. 70-71). 

Phillips och Lewis (2015) har i sin studie belyst att tonåringarna ofta undvek att prata 
om sin förälders sjukdom då de upplevde det som skrämmande och att deras egen rädsla 
för döden stoppade dem från att prata om det. Tonåringarna tyckte att det hjälpte att 
prata om sjukdomen men att de tyckte att det var svårt att själva våga ta initiativ till 
dessa svåra samtal då de inte ville belasta sina föräldrar med sina egna funderingar.   
Även om viljan finns att få vara delaktig, förklarar Sveen, Kreicbergs, Melcher och 
Alvariza (2015) att tonåringar ibland upplever att det är för smärtsamt att se sin förälder 
försämras och förändras allt eftersom sjukdomen progredierar. Önskan om att få minnas 
sin förälder som den var innan sjukdomen medför att många av tonåringarna går undan 
och väljer att inte vara närvarande under förälderns sista dagar i livet. Författarna kan se 
en koppling med detta beteende och hur distriktssköterskorna upplever mötet med 
tonåringar.  Föregående studier betonar att även om tonåringarna går undan eller väljer 
att inte fråga vill de ändå få vara delaktiga (Sveen, Kreicbergs, Melcher & Alvariza 
2015). Författarna vill betona att kunskap om tonåringars sätt att tänka och agera kan 
hjälpa distriktssköterskan till att få en bättre förståelse och på så vis kunna möta barnen 
på deras nivå. 

Författarna vill framhäva betydelsen av att barnen bör vara delaktiga i vården utifrån 
sina egna förutsättningar och ålder vilket även Fearnley (2012) poängterar. Vidare 
skriver Bergius, Palmqvist, Holm och Öhlen (2004) att hälso- och sjukvårdspersonal har 
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en viktig roll i att stötta barnet till att närvara och vara delaktig under deras förälders 
sjukdomstid. Det är också av vikt att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt har 
samtal med barnen om döden, tillika ger information om förälderns sjukdomsförlopp 
och behandlingar. Barn behöver få känna en trygghet i att veta vem de kan vända sig till 
med sina frågor om de inte känner att de kan eller vågar ta upp det med sina föräldrar 
(Regionala cancercentrum 2016). Samtalen kan ge stöd i barnens sorgeprocess men 
också i deras förmåga att själva kunna kommunicera med föräldern om sina funderingar 
(Bergius, Palmqvist, Holm & Öhlen 2004).  
 

Vägar till att mötas 

I aktuell studies resultat förekommer delade meningar kring om det är 
distriktssköterskans ansvar eller inte att ta kontakt och skapa relation med de anhöriga 
barnen. Vissa såg det inte som sin arbetsuppgift men andra såg det som en självklarhet 
att engagera barnen. Upplevelsen av att inte bära ansvar för att informera och involvera 
barnen belyses i studier från både Sverige och Danmark. Golsäter, Henricson, Enskär 
och Knutsson (2016) fann i sin studie att sjuksköterskor verksamma inom slutenvården 
inte upplevde det som sitt ansvar att engagera barnen då deras primära fokus låg på den 
sjuka patienten vilket också bekräftas i en studie gjord av Boström och Nilsagård 
(2016). Vidare fann Golsäter, Henricson, Enskär och Knutsson (2016) att en grupp 
sjuksköterskor uppgav att de ansåg att föräldrarna själva måste ta ansvaret för att 
involvera barnen i vården och därmed gjorde de heller ingen ansträngning att möta dem. 
Ibland kunde dock sjuksköterskorna möta föräldrar som upplevde en rädsla, skam och 
ångest över att de drabbats av sjukdom och dessa föräldrar kunde ibland ha svårt att se 
sina barns behov. I dessa fall kunde sjuksköterskorna hjälpa dem med att ta kontakt  
med andra professioner för stöd etcetera (Golsäter, Henricson, Enskär & Knutsson 
2016). En annan studie visade att sjuksköterskorna var medvetna om sitt ansvar 
gentemot barnen men att det fanns oenigheter gällande i vilken grad barnen bör vara 
engagerade i vården. Vidare fanns det en osäkerhet och delade åsikter om vad  
sjukvårdpersonalens roll bör vara mellan barnen och deras familjer (Dencker 2009). 
 
Precis som resultatet i föreliggande studie visar pekar tidigare forskning på att 
sjuksköterskor inte upplever sig vara kompetenta nog och dåligt utrustande inför mötet 
med barn som anhöriga. Sjuksköterskorna saknar adekvat utbildning för att  
samtala med barnen men främst benämns bristen på tid för dessa samtal (Golsäter, 
Henricson, Enskär & Knutsson 2016; Dencker 2009). För att kunna stödja barn  
som anhöriga behövde sjuksköterskorna verktyg, rutiner och stöd samt fungerande 
samverkan mellan sjukvård, skola och socialtjänst, i de fall det var nödvändigt (Boström 
& Nilsagård 2016).  Osäkerhet, tidsbrist och brist på stöd och rutiner  
bekräftas även av Knutsson, Enskär och Golsäter (2017) som fann att vissa  
sjuksköterskor kände sig otillräckliga i mötet med barn som anhöriga. 

Flera distriktssköterskor i aktuell studie belyste vikten av att bygga upp tillit och skapa 
relationer för att främja delaktighet och stödja barnet i den svåra situationen han/hon 
befinner sig i. Arman (2105, s. 114) menar att tillit är grunden i alla relationer, samtal 
och samspel människor emellan. Genom tilliten lägger sig individen i 
distriktssköterskans händer och har en tro på att bli väl mottagen. Som patient eller 
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anhörig har man ej alltid något val inför detta, utan man måste kunna våga känna tillit 
till sjukvårdspersonalen. Dock finns det ibland svårigheter med att känna tillit och 
trygghet då det inte alltid är vare sig självklart eller enkelt att göra detta. Med detta i 
åtanke anser författarna således att medvetenheten om vad tillit och trygghet gör för att 
gynna goda relationer måste arbetsgivaren skapa förutsättningar för 
distriktssköterskorna att arbeta på detta sätt. Osäkerheten, tidsbristen och brist på stöd 
och rutiner kan göra arbetssituationen ogynnsam och kan bidra till mindre optimala 
förutsättningar för goda relationer distriktssköterska och barn som anhöriga 
sinsemellan.  
 
Adekvat kunskap och erfarenhet underlättar många gånger i mötet med barn som 
anhöriga, vilket denna studie påvisar. Det fanns tydliga skillnader i 
distriktssköterskornas tillvägagångssätt att bemöta barnen. Vissa distriktssköterskor 
upplevde mötet lättare och kunde också känna glädje i att möta barnen. Dessa 
distriktssköterskor hade också erfarenhet och kunskap i att möta barn samt stöd på 
arbetsplatsen. Andra distriktssköterskor upplevde situationen som mycket svår och 
saknade till viss del erfarenhet och kunskap samt kände ett bristande stöd från 
arbetsgivaren. 

En glädje och ett intresse av att arbeta med barn som anhöriga uttrycks av 
sjuksköterskorna i en studie gjord av Knutsson, Enskär och Golsäter (2017). 
Sjuksköterskorna, som arbetade på intensivvårdsavdelning, upplevde arbetet med barn 
som anhöriga som stimulerande och spännande samtidigt som det var en stor utmaning. 
Sjuksköterskorna framhävde att deras tidigare kunskap och erfarenheter inom området 
var grundläggande för att kunna engagera barnen i situationen. Sjuksköterskorna hade 
adekvat stöd på arbetet i form av en ”barnrepresentant” specialiserad på arbetet med 
barn som anhöriga, samt förde diskussioner och reflekterade med kollegor sinsemellan.   
 
SLUTSATSER  
Distriktssköterskorna upplever utmaningar i mötet med barn till en förälder som vårdas 
palliativt i hemmet, där ett uteblivet möte kan leda till att barnen inte får det stöd de 
behöver. Resultatet belyser att utmaningen bland annat består av en osäkerhet hos 
distriktssköterskorna som grundar sig i brist på kunskap och erfarenhet. 
Distriktssköterskorna sätter önskar utbildning, personalstöd och tydliga riktlinjer för att 
känna sig trygg i att möta barn som anhöriga. Med rätt kunskap om barns 
utvecklingsnivå och om barns sätt att agera och tänka i de situationer då de har en sjuk 
förälder kan bidra till att distriktssköterskorna vågar tränga sig på och hittar nya vägar 
för kommunikation med barnen.  

För att distriktssköterskorna i hemsjukvården ska kunna arbeta för en hållbar utveckling 
gällande en framtid med minskad risk för psykisk ohälsa för barn som anhöriga vill 
författarna lyfta att det är av stor vikt att distriktssköterskorna aktivt arbetar för att tidigt 
identifiera anhöriga barn. Författarna anser att distriktssköterskorna är en av få 
utomstående som har möjlighet att uppmärksamma barnen genom hembesök och därför 
blir distriktssköterskornas funktion än mer betydelsefull. Författarna vill med studien 
lyfta vikten av kunskap kring barn som anhöriga för att bidra till en medvetenhet bland 
hälso-och sjukvårdspersonalen så att inga barn ska känna att de lämnas utan information 
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eller stöd. Studiens resultat kan vidare användas inom hemsjukvården för att lyfta 
diskussionen kring verksamhetens resurser, kunskap och möjligheter att erbjuda barnen 
stödinsatser.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Hur länge har du arbetat som distriktssjuksköterska? 
Hur länge har du arbetat inom hemsjukvården? 
Hur lång erfarenhet har du av arbete med palliativ vård? 
Har du erfarenhet av att jobba med barn ifrån tidigare arbete? 
 
Hur är din upplevelse av att möta barn som är närstående till en förälder som 
vårdas palliativt i hemmet? 
-Kan du utveckla? 
-Kan du berätta mer? 
 
Upplever du att ni ofta möter barn som är anhöriga till palliativa patienter? 
-Hur ser era möten ut? 
 
Hur är dina upplevelser av riktlinjer och rutiner på arbetsplatsen för hur ni ska 
möta och stötta barn som är anhöriga till föräldrar som vårdas palliativt? 
-Kan du ge exempel på hur du brukar du göra ? 
 
Hur upplever du din kunskap kring bemötande av barn? 
-Vad upplever du är svårast / lättast med att bemöta barn? 
 
Upplever du att barnen du träffat uttryckt en önskan om att få information kring 
förälderns status? 
-Upplever du att åldern på barnen gjort någon skillnad? 
-Vad för information upplever du att barnen velat ha ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjun börjar gå mot sitt slut och vi har inga fler frågor. Har du något mer du vill 
berätta eller fråga innan vi avslutar intervjun? 
 
 



  

Bilaga 2 
 

 
 

Till verksamhetschef för godkännande datasinsamling 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen 
gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
upplevelser distriktssköterskor inom hemsjukvården har av att möta anhöriga barn till 
en förälder som vårdas palliativt i hemmet. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta 
intresserade distriktssköterskor till vår studie. Förhoppningen är att hitta åtta 
distriktssköterskor totalt sett.  

Flertalet publicerade studier idag berör endast upplevelser ifrån sjuksköterskor 
verksamma inom hospice, intensivvårdsavdelningar samt avdelningar specialiserade på 
cancer vård. Sedan 2010 finns det en bestämmelse i Hälso- och sjukvårdslagen som 
säger att vården är skyldig att bistå barn med information, råd och stöd när en förälder 
eller någon annan som barnet bor med vårdas för exempelvis allvarlig sjukdom, 
psykiatriska problem eller som oväntat avlider. Att möta barn som är anhörig till en 
förälder som vårdas palliativt kan leda till emotionella och professionella utmaningar 
för distriktssköterskan i hemsjukvården. Målet är att genom information och kunskap 
om detta område skapa en hållbar och trygg palliativ hemsjukvård för både 
distriktssjuksköterskor och de anhöriga barnen.  

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
semistrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer 
med distriktssköterskor inom hemsjukvården. Informanterna ska ha arbetat med 
palliativ vård och mött familjer med barn som är anhöriga. Intervjuerna kommer att ske 
hösten 2018, under vecka 38-39 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt 
överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Att 
medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 
material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande senast i slutet av vecka 37. Bifogat formulär om godkännande scannas och 
mailas eller ges vid intervjutillfället. 
 
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 



  

 
Med vänliga hälsningar, 
 
Meche Holmstedt-Lewis   Malin Schwerdfeger   
Epost: xxxxxxxxxx   E-post: xxxxxxxxxx  
Tlf: xxxxxxxxxx   Tlf: xxxxxxxxxx 
 

Handledare: 
Lotta Saarnio Huttu, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: xxxxxxxxxx 
 
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att  xxxxxxxxxxx genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Göteborg / 2018 
 
 
_______________________________ 
Namn 
 
_______________________________ 
Titel/Verksamhet/Ort 
 
 
 



  

Bilaga 3 
 

 
 
Hej!  
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
erfarenheter distriktssköterskor inom hemsjukvården har av att möta barn som är 
anhöriga till en förälder som vårdas palliativt i hemmet.  

Vi är intresserade av att få genomföra intervjuer med distriktssköterskor som väljs 
utifrån följande kriterier: 

• Arbetar med att vårda palliativa patienter 

• Erfarenhet av att möta barn som är anhöriga i vårdsituationer 

 

Vi har valt att göra en studie baserat på kvalitativa forskningsintervjuer och kommer 
använda oss av intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna kommer att bandas. Vi 
kommer ej samla in personuppgifter då detta ej anses relevant för studiens syfte. 
Uppgifter om vilken arbetsplats eller kommun kommer också utelämnas.  

Efter att intervjuerna är genomförda kommer materialet att sammanställas och 
presenteras i vårt självständiga arbete. Deltagarna kommer erbjudas att ta del av det 
färdiga arbetet. Intervjuerna beräknas ta 40-60 minuter. Deltagande är frivilligt och 
innan intervjun startas hämtas ett informerat samtycke in. Deltagaren har när som helst 
möjlighet att avbryta och ta tillbaka sitt samtycke.  

Sedan 2010 finns det en bestämmelse i Hälso- och sjukvårdslagen som säger att vården 
är skyldig att bistå barn med information, råd och stöd när en förälder eller någon annan 
som barnet bor med vårdas för exempelvis allvarlig sjukdom, psykiatriska problem eller 
som oväntat avlider. Att möta barn som är anhörig till en förälder som vårdas palliativt 
kan leda till emotionella och professionella utmaningar för distriktssköterskan i 
hemsjukvården. Vi önskar med vår studie att belysa distriktssköterskans arbete och 
upplevelser av att möta dessa barn i hemmet då flertalet publicerade studier idag endast 
berör upplevelser ifrån sjuksköterskor verksamma inom hospice, 
intensivvårdsavdelningar samt avdelningar specialiserade på cancer vård. 

Målet är att genom information och kunskap om detta område skapa en hållbar och 
trygg palliativ hemsjukvård för både distriktssjuksköterskor och de anhöriga barnen.  



  

Det självständiga arbetet pågår från den 3/9 2018 till den 11/11 2018 och vi önskar 
genomföra intervjuerna så snart som möjligt, gärna under vecka 38-39, med tid och 
plats efter önskemål från respektive deltagare. Är ni intresserade av att delta kontakta 
oss via mail eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Malin Schwerdfeger                                                     Meche Homlstedt Lewis 
E-post: xxxxxxxxxx                                       E-post: xxxxxxxxxx 
Tlf: xxxxxxxxxx   Tlf: xxxxxxxxxx 

 

Handledare: 
Lotta Saarnio Huttu, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: xxxxxxxxxx 



  

Bilaga 4 
 

 
 

Skriftligt samtycke till att delta i studien om hur 
distriktssköterskor upplever mötet med barn som är anhörig 

till en förälder som vårdas palliativt i hemmet 
 

Jag har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen angående 
studien och syftet med den. Jag ger mitt samtycke till att resultatet av 
intervjun kommer att användas till och publiceras i undertecknades 
examensarbete. Jag godkänner att dagens intervju spelas in och är 
införstådd i att allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Jag är 
medveten om att intervjun är frivillig och att jag när som helst kan avbryta 
den utan någon förklaring.  
 
Datum: _______________  
 
Intervjupersonens underskrift: __________________________________  
 
Namnförtydligande: ___________________________________  
 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Malin Schwerdfeger    Meche Holmstedt-Lewis 
E-post: xxxxxxxxxx   E-post: xxxxxxxxxx 
Tfn: xxxxxxxxxx   Tfn: xxxxxxxxxx 
  
 
 
 
 
 
 
 


	INLEDNING
	BAKGRUND
	Barn som anhörig
	Barns utveckling
	Barns sorgereaktioner och tankar om döden
	Barns behov av information och stöd
	Hemsjukvården i Sverige
	Distriktssköterskans kompetens och ansvar
	Lagar och rekommendationer
	Hållbar utveckling

	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	METOD
	Ansats
	Urval
	Datainsamlingsmetod
	Dataanalys
	Forskningsetiska överväganden

	RESULTAT
	Aspekter som influerar mötet
	Distriktssköterskans osäkerhet
	Föräldrarnas inverkan på mötet
	Barnens inverkan på mötet
	Distriktssköterskans kunskap och erfarenhet

	Vägar till att mötas
	Att ta ansvar för att skapa kontakt
	Att främja barns delaktighet


	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Aspekter som influerar mötet
	Vägar till att mötas


	SLUTSATSER
	REFERENSER
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4


