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Sammanfattning    

Inom sjukvården brister det i bemötandet av barn som närstående där de sällan 

synliggörs, blir delaktiga eller informerade om det som berör den sjukes/skadades 

hälsotillstånd. Oberoende av sin familj har barn och unga egna rättigheter i samhället 

vilket barnkonventionen stödjer och arbetar för. 1 januari 2010 omarbetades innehållet i 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område (LYHS). Där klargörs barns rättigheter till information, råd och 

stöd samt hälso- och sjukvårdens ansvar att uppmärksamma detta, om barnets förälder 

lider av sjukdom/skada. Syftet är att beskriva barns upplevelser av att ha en närstående 

som vårdas på sjukhus samt ge en beskrivning av faktorer som kan påverka barnens 

upplevelser. Den här uppsatsen baseras på en litteraturöversikt beskriven av Friberg 

(2006) där granskning och analys av vårdvetenskapliga artiklars innehåll gjorts. 

Litteraturstudien bygger på kvantitativa och kvalitativa artiklar samt ”literature review”. 

Resultatet av studien är strukturerat i faktorer och upplevelser som redovisas i fyra 

huvudteman och tio subteman. Subtemana beskriver orsaker till restriktioner kring barns 

besök som närstående på sjukhus och betydelsen av att tillåta barn besöka. Barns behov 

av delaktighet och information skildras samt deras oro och bemästring av 

krissituationen. Studien visar på vikten av att ett handlingsprogram för barn som 

närstående utformas och att detta tillvaratar barns rättigheter och konstrueras på ett 

pedagogiskt sätt där ställning tas till barnets ålder och erfarenheter. Det kan vara 

fördelaktigt för barnet, familjen och den sjuke/skadade men också för barns framtida 

välbefinnande om sjukvårdspersonalen bemöter och tar hand om barn som närstående i 

den rådande stunden. Om barn som närstående till en sjuk/skadad patient 

uppmärksammas, blir sedda och bekräftade genom besök, tilldelas information, råd eller 

stöd, skonas de från onödigt lidande samt att de känner sig delaktiga i situationen 

tillsammans med de övriga i familjen.  

 

 

Nyckelord:  child, experience, nearest, visiting, involvement, information, family. 
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INLEDNING 

Sjukvården har för lite fokus på barn som närstående till sjuka/skadade som vårdas på 

sjukhus. Det är viktigt att barnen uppmärksammas och uppmuntras till att besöka sin 

närstående och få möjlighet till delaktighet i situationen. Ett sätt att tillämpa detta är att 

visa respekt för barnet som en egen individ med egna rättigheter. Genom att 

sjukvårdspersonalen kommunicerar, informerar, ger råd och stöd känner sig barnen 

sedda, bekräftade och delaktiga. Därför är det viktigt att sjukvårdspersonal besitter 

kunskap om familjecentrerad omvårdnad (FCO) samt vilka behov barn har som 

familjemedlemmar i denna situation. Med FCO menas att fokus läggs både på individen 

och familjen samtidigt. Familjen bör ses som en helhet därför att sjukdom/skada drabbar 

inte bara den sjuke utan försätter hela familjen i en svår situation eftersom alla i 

familjen påverkas när någon i familjen drabbas av hälsoproblem (Edwinson Månsson & 

Enskär, 2008). Tidigare har omvårdnadens fokus mer legat på den enskilde individen, 

patienten och familjen som helhet har inte fått samma uppmärksamhet och därmed 

sällan integrerats i vård och behandling.  

1 januari 2010 omarbetades innehållet i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen 

om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS). Där klargörs barns 

rättigheter till information, råd och stöd samt hälso- och sjukvårdens ansvar att 

uppmärksamma detta, om barnets förälder lider av sjukdom/skada. Hur barn upplever 

det att ha en närstående som vårdas på sjukhus, om de blir delaktiga i situationen genom 

att de får information, råd och stöd som de har rätt till, är inte vidare beforskat. 

 

 

BAKGRUND 

Barnens rätt – barnkonventionen   

 

Inom Förenta Nationerna (FN) påbörjades 1979 ett arbete på en konvention om barnets 

rättigheter. FN:s generalförsamling antog 1989 denna barnkonvention, allmänt kallad 

barnkonventionen (Lindberg & Lagercrantz, 1999). Den nation som skriver under en 

konvention enligt Kommuner och landsting (1998) ska anpassa både lagstiftning och 

praxis till konventionens innehåll. Den internationella kommittén för respektive nation 

övervakar tillämpningen av överenskommelsen. Enligt FN:s barnkonvention stärks 

barnets rätt såväl i familjen som i samhället genom konventionens arbete med barns och 

ungas villkor. Konventionen betonar barns och ungas rätt till inflytande, 

medbestämmande, information samt rätten att bilda en åsikt och få möjlighet att 

uttrycka den. Vidare betonas barn och ungas rätt till delaktighet i samhället. Barndomen 

har ett värde i sig, barn är en bräcklig grupp i samhället med särskilda behov av 

omvårdnad och skydd vilket också innefattar ett rättsligt skydd och detta är 

konventionens grundpelare. Konventionen ger barn grundläggande politiska, 

ekonomiska, sociala och medborgerliga rättigheter. De fyra punkterna 

överenskommelsen bygger på är uppmärksamhet på barnets bästa vid alla beslut, 

barnets rätt till likvärdiga villkor, barnets rätt till liv, medbestämmande, information och 

utveckling samt att barnet har rätt att säga sin åsikt och att den respekteras. I stort stärks 

barnets rätt i familjen och i samhället genom barnkonventionens arbete. Oberoende av 

sin familj har barn och unga egna rättigheter. Ansvaret att dessa rättigheter efterlevs 
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ligger hos alla vuxna. Barn har rätt att bemötas med respekt och få sin integritet 

skyddad. Barnkonventionen blir därmed ett redskap för att bygga ett samhälle där barnet 

respekteras. Ett aktivt barnperspektiv krävs för att möjliggöra detta. Med barnperspektiv 

menas att man respekterar barnets integritet och människovärdet fullt ut där alla 

människor stora som små – har lika värde (Kommuner och landsting, 1998). 

Västra Götalandsregionen arbetar sedan 2005 efter riktlinjer utifrån barnperspektiv i 

vuxenvården. När den vuxne inte kan tillgodose barnets behov och ta sitt ansvar bör 

dessa riktlinjer gälla. Riktlinjerna har inte följts av verksamheter och hösten 2009 

föreslogs en ändring där ordet bör utbyttes till ordet ska (Västra Götalandsregionen, 

2005). 

 

Lagändring   

 

1 januari 2010 trädde en förändring i kraft i HSL och LYHS där lagtexten omarbetats. 

Lagtexten beskriver att hälso- och sjukvården ansvarar och ska uppmärksamma barns 

behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller annan vuxen som barnet 

permanent bor tillsammans med: 

 

- Har en psykisk funktionsnedsättning eller störning. 

- Har en allvarlig fysisk skada eller sjukdom. 

- Missbrukar alkohol eller annan beroendeframkallande substans. 

 

Ovanstående gäller även om barnets förälder eller någon annan vuxen oväntat avlider 

(SFS 1982:763).   

 

Barn som närstående 

 

Närstående och anhörig begreppen brukar förknippas som synonyma. Sand (2006) 

definierar närstående som äkta make, maka, sambo, barn, syskon och vän/väninna. I 

närstående begreppet inbegriper också personer som patienten själv anser som 

betydelsefulla andra. Bergbom och Askwall (2000) menar att begreppet anhörig innebär 

att personerna har ett släktförhållande med patienten. Hädanefter när vi beskriver barn 

menar vi barn som närstående till en sjuk/skadad patient som vårdas på sjukhus. 

 

En av sjuksköterskans målgrupp är anhöriga/närstående och där inräknas eventuella 

barn till den sjuke. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor ingår i professionen att arbetet ska främja hälsa och förebygga ohälsa 

genom att undervisa, stödja patienten och närstående individuellt eller i grupp. 

Sjuksköterskan bör ha en förmåga att informera, undervisa och kommunicera med 

patienten och närstående på ett respektingivande och empatiskt sätt. Möjligheten till 

optimal delaktighet i vård och behandling bör ges i samråd med patienten och/eller 

närstående genom stöttning och vägledning (SOSFS 1995:15). 

  

Tveiten (2000) betonar att barn är en del av familjen och att behoven i samband med 

sjukdom och den sjukes hospitalisering kan se olika ut. Detta påverkas av vilken 

sjukdom, symtom samt hur länge sjukdomen och sjukhusvistelsen varar. Andra viktiga 
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aspekter är den sjukes ålder samt hur samspelet fungerar inom familjen. På grund av 

detta kan situationsbetingade konsekvenser uppstå i hemmet. Föräldrarnas reaktioner 

kan väcka oro trots att barnen inte har uppnått den ålder och mognadsnivå som krävs för 

att förstå vad sjukdomen innebär. De förstår att något är annorlunda, kanske ser att 

föräldrarna är ledsna och gråter. De märker av att föräldrarna inte uppför sig som 

vanligt att de kanske verkar arga. Detta kan upplevas som skrämmande för barn. Den 

ena eller båda föräldrarna kanske måste tillbringa mycket tid på sjukhuset.  

Sand (2006) menar att när en sjukdom eller olycka uppkommer är det inte enbart den 

sjuke som drabbas, utan hela familjen. Barnets trygga vardag blir i denna situation 

förskjuten. Känslan av sorg hos barn har visat sig vara lika plågsam som för vuxna. 

Stabilitet, trygghet och förutsägbarhet är behov som barn har. Barn kan överväga att de 

bär ansvaret för förälderns sjukdom och att de ska hjälpa föräldern att blir frisk. Den 

sjuke försöker de värna om och befria från belastning genom att dölja sin egen sorg. En 

förhoppning finns lika väl hos barn som övriga familjen att behandlingen ska hjälpa den 

sjuke att bli frisk. Psykosocial utveckling och självbild hos barnet kan bli påverkat av 

situationen. McCue och Bonn (2003) menar att en av de värsta upplevelserna ett barn 

kan utsättas för, är när en förälder, farförälder eller nära vän blir svårt sjuk. För barnet 

kan detta resultera i trauma, osäkerhet, rädsla, psykologiska problem och avvikande 

beteende. Vidare menar författarna att en utmaning som denna kan stärka banden i 

familjen med god kommunikation och medkänsla. Barnet lär sig att hantera situationen 

med hjälp av strategier som det kan bära med sig i livet. 

  

Nolbris och Hellström (2005), Nolbris, Enskär och Hellström (2007) menar att syskon 

till cancersjuka barn eller ungdomar blir bortglömda i vården. Alldeles för lite fokuseras 

på denna grupp där deras behov av egen tid och samtal tillgodoses. Uppmärksamheten 

riktas främst på det sjuka barnet och dess föräldrar. Författarna menar att syskon till 

cancer sjuka barn har en försämrad livskvalitet emotionellt, fysiskt och socialt. 

Syskonen saknar adekvat information om det sjuka syskonets tillstånd som diagnos, 

prognos, behandling och biverkningar. Därmed upplever syskonen det svårt att hantera 

sin egen sorg. De påtalar brist av stöd både från sjukvårdspersonal och föräldrar. 

Syskonen menar att de får tolka föräldrarnas agerande för att få veta hur det sjuka 

syskonet mår. Genom att utföra fritidsaktiviteter, träffa kompisar, gå till skolan eller 

arbeta får de en möjlighet att komma undan från "allt" för stunden. Men en ständigt 

malande känsla av oro över det sjuka syskonet, om det skulle överleva, klingade 

visserligen av allteftersom men fanns där mest hela tiden även i trevliga situationer. 

Syskonen kände sig ensamma och saknade någon att dela sina tankar och funderingar 

med. Syskon kan känna sig övergivna och svikna eller uppleva det som att den sjuke tar 

föräldrarna ifrån dem. Det kan visa sig som svartsjuka och de kan reagera med vrede 

riktad mot föräldrarna något som senare kan ge dem skuldkänslor (Nolbris & Hellström, 

2005; Nolbris et al., 2007). 

Enligt Tveiten (2000) kan syskonen utveckla psykosomatiska symtom som till exempel 

magsmärtor, huvudvärk, sömnsvårigheter, sängvätning eller symtom som liknar den 

sjukes. De kan få svårigheter i skolan och problem med det sociala nätverket i 

allmänhet.  

 

Knutsson, Pramling Samuelsson, Hellström och Bergbom (2007) beskriver i sin studie 

att utifrån barns egna upplevelser av att besöka en närstående på en 

intensivvårdsavdelning (IVA) framkom det att besöket inte påverkade dem negativt. 
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Författarna menar att de flesta barnen upplevde miljön egendomlig och att rummen var 

vita. De var uttråkade om de behövde vänta innan de fick gå in till sin närstående, men 

ändå att det var intressant och att de blev nyfikna på den medicinsk-tekniska 

utrustningen och dess funktion. Besöket gav dem också möjlighet att skapa en 

verklighetsförankring av situationen och därmed undvika det okända, som eventuellt 

kan leda till rädsla. Barnen blev glada av att få träffa sin närstående, dela med sig av sin 

vardag och få känslan av att inte vara utanför.   

Knutsson och Bergbom (2007) har i sin studie undersökt huruvida barn ska tillåtas 

besöka närstående eller inte på IVA. En jämförelse gjordes mellan sjukvårdspersonalens 

uppfattningar, där de fann att det råder olika åsikter gällande detta. De vanligaste 

orsakerna till att barn inte ska få besöka närstående enligt sjukvårdspersonalen var 

infektionsrisken både hos barnet och den sjuke. Några menade att det är en alldeles för 

skrämmande miljö för ett barn att vistas i eller att barnet var alldeles för stökigt och 

förde oväsen och därmed hindrade sjukvårdspersonalen i sitt arbete. Halm och Titler 

(1990) beskriver att patienter som vårdas på sjukhus var av uppfattningen att barns 

besök skulle upplevas smärtsamt och förvirrande för barnet. Övriga familjemedlemmar 

var mer tillåtande för barn att besöka närstående. Enligt Knutsson och Bergbom (2005) 

anser många vårdnadshavare, att om deras barn besöker IVA utsätts de inte för någon 

framtida hälsorisk. De ansåg att besöket var en positiv upplevelse för barnen. Om barn 

inte tillåts att besöka IVA kan barnen istället skapa egna uppfattningar av situationen 

som förmodligen inte motsvarar verkligheten. Uppfattningen av barns besök var att 

några av barnen till och med blev lugna av att få möta sin närstående. 

 

Knutsson (2006) menar i sin avhandling att en del sjuksköterskor och läkare var av 

uppfattningen att det var svårt att ge råd/rekommendationer till vårdnadshavare gällande 

barns besök. Några vårdnadshavare hade en tendens att vända sig till 

sjukvårdpersonalen ju yngre barnen var. Enligt Knutsson och Bergbom (2005) togs 

initiativ till ett besök på IVA av barnen själva eller tillfrågades av en vårdnadshavare. 

Det fanns några barn som inte ville besöka. Ansvaret för information om IVA till 

barnen upplevdes av de flesta vårdnadshavare ligga på dem. Den information som ändå 

delgavs av sjukvårdspersonalen före, under eller efter besöket var acceptabel enligt de 

flesta vårdnadshavarna. Några avdelningschefer på IVA belyste att det var viktigt med 

stöd och uppföljning av barns frågor men även förmågan att prata med barn på deras 

nivå. 

 

Dencker (2009) beskriver olika dilemman som sjuksköterskan möter när barn är 

närstående till en sjuk förälder. Några sjuksköterskor säger att en bland de svåraste 

uppgifterna är att möta föräldrar som inte är beredda att berätta om sin sjukdom för 

barnet. Sjuksköterskorna känner sig klämda mellan den sjukes autonomi och barnets rätt 

till deltagande och information. Dilemmat är att tala med familjemedlemmarna så att 

alla känner sig respekterade. Samtidigt ska barnets behov tillgodoses, genom att de till 

exempel få möjlighet att prata och få svar på sina frågor. 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

Begreppet familjefokuserad omvårdnad (FFO) används allt oftare inom omvårdnad. 

FFO har två inriktningar. Den familjerelaterade omvårdnaden lägger fokus på en eller 

flera individer med familjen som kontext. Den familjecentrerade omvårdnaden riktar sig 
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både mot individen och familjen samtidigt. Vårdfilosofin bygger på att stödja familjen i 

dess naturligt vårdande roll och ge kraft till individen som delar av familjen. Familjen 

ses som en helhet och fokus ligger på interaktionen mellan familjemedlemmarna. När 

någon i familjen drabbas av sjukdom sätts hela familjen i en svår situation eftersom alla 

i familjen påverkas (Edwinson Månsson & Enskär, 2008).  

  

Joyce Travelbee var den första omvårdnadsforskaren som beskrev den mellanmänskliga 

relationen och familjens betydelse för den sjuke (Sand, 2006). Mellanmänsklig relation 

innebär ömsesidig förståelse, empati och sympati. Ett möte mellan två subjekt ”ett jag 

och ett du”. Joyce Travelbee betonar det första mötet och framväxt av identitet 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003).  Hälso- och sjukvården är 

enligt Joyce Travelbee patientinriktad och familjen glöms därmed bort. Joyce Travelbee 

belyser interaktionen, inte bara mellan sjuksköterskan och den sjuke utan även hela 

familjen. Med hjälp av mellanmänsklig relation kan sjuksköterskan med sin 

omvårdnadskunskap ge stöttning till den sjuke och familjen att hantera erfarenheter av 

sjukdom och lidande (Sand, 2006).  

 

Wiklund (2003) menar att det är viktigt med en bra vårdrelation med ömsesidighet från 

båda parter där tillit och respekt är en förutsättning. Sjukvårdspersonalen bör ge 

patienten och närstående uppmärksamhet, se och bekräfta dem i mötet, då kan tillit och 

trygghet uppnås. 

 

Jean Piagets utvecklingsteori 

 

Barn har ett annorlunda sätt att tänka och kommunicera jämfört med vuxna. Därför är 

det mycket viktigt att sjukvårdspersonal som arbetar och informerar barn besitter 

kunskap om detta. Kliniska observationer tillsammans med föräldrarnas kunskaper och 

synpunkter om barnets individuella utveckling är nödvändiga för att förstå behoven hos 

det individuella barnet. För att få en bättre förståelse för barnets utvecklingsnivåer kan 

vi söka kunskap från olika utvecklingsteoretiker (Edwinson Månsson & Enskär, 2008).  

Jean Piaget menar att varje utvecklingsstadie måste vara avslutad innan nästa påbörjas 

och att den intellektuella utvecklingen sker i olika stadier (Edwinson Månsson, 2008, s. 

43-44). Han menar för att kunna förstå och besvara barns frågor är det viktigt att känna 

till hur de tänker. För att budskap ska nås fram till barn i olika åldrar är Piagets 

grundteori viktig att känna till. Piaget beskriver sin teori som den intellektuella 

utvecklingen från den tidiga barndomens enkla sensomotoriska aktiviteten fram till den 

vuxnes abstrakta tänkande. Efter åldern utvecklas intelligensen, det adaptiva tänkandet 

och handlandet i stadier som följs efter varandra. Nya psykiska färdigheter utvecklas i 

varje stadie vilka bestämmer gränserna för den typ av information barnet kan ta till sig 

under denna period. Ordningen på utvecklingsstadierna är den samma hos alla åldrar. 

Åldern då ett visst stadium uppnås beror på barnets fysiska och sociala miljö samt dess 

nedärvda resurser. 

 

Enligt Edwinson Månsson och Enskär (2008) har Jean Piaget delat in sin 

utvecklingsteori i olika grundläggande stadier: 
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Det sensomotoriska stadiet 0-2 år: 

Barnet är mest intresserad under denna period att utforska omgivningen genom sina 

sinnen, det vill säga med mun, händer, ögon och öron. Det som barnet har fokus på är 

sin egen kropp och hur den fungerar. Allt upplevs i nuet och barnet utforskar världen 

med hjälp av sina sinnen (sensoriskt) och kroppen (motoriskt). 

 

Föroperationella stadiet 2-6 år: 

Detta stadie kännetecknas som tänkandets period. Barnet är egocentriskt och har 

svårigheter att uppfatta vad som är rätt eller fel. Animism präglas under detta stadie där 

barnet tror att alla saker kan tänka och känna. De tror att de kan påverka omvärlden på 

ett magiskt sätt. Med hjälp av imitation i leken kan barnet med symboler beskriva 

verkligheten. I slutet av detta stadie kan barnet se skillnad på ord, symboler och dess 

betydelser.  

 

De konkreta operationernas stadium, eller den operationella perioden 7-11 år: 

Logiken i tanken börjar nu infinna sig och förmågan att förklara och dra slutsatser. Det 

som barnet förut var tvunget att göra i handling har barnet nu utvecklat en förmåga att 

utföra i tanken. Barnet har nu utvecklat en förståelse av att andra människor tänker 

olika.  

 

De formella operationernas stadium 12 år- till vuxen: 

Det abstrakta tänkandet och att föra resonemang på ett mer logiskt sätt börjar nu 

"barnet" lära sig mer och mer. Om framtiden kan "barnet" konstruera och fundera 

realistiskt kring. 

 

Wood (1999) menar att på de senare åren har Jean Piagets sätt att beskriva sina teorier 

fått kritik på grund av att de inte är möjliga att användas fullt ut på dagens barn och 

ungdomar. Jean Piaget säger att barns kognitiva och motoriska utveckling sätts i relation 

till ålder och mognad. Han menar att om barnen inte är mentalt redo när vuxna ställer 

frågor eller försöker beskriva eller visa diverse saker, gynnar inte detta barns 

tankeutveckling (Wood, 1999).  

 

Barns sätt att tänka ser olika ut beroende på ålder. Eventuella problem kan uppstå om 

sjuksköterskan har bristande kunskap om tankeutveckling när information ges till barn 

eller om ordvalet inte är väl genomtänkt. Barns ålder påverkar hur de mottar och 

bearbetar information. Vid till exempel 3-4 års ålder framför barn sin tankeverksamhet 

med hjälp av en konkret gärning. Det abstrakta- och logiska tänkandet utvecklas mellan 

5-8 års ålder. Viktigt att sjuksköterskan noterar om missförstånd har skett vid 

informationsstunden, eftersom barn i 4-6 års ålder har stark fantasi och om de inte har 

uppfattat saker och ting korrekt kan de visa det med rädsla och oro (Tveiten, 2000).  

 

Mer aktuella teorier påvisar att barns lärande förändrats och hör också samman med 

deras erfarenheter socialt och kulturellt (Sommer, 1997). 

 

Enligt Feldman (1980, 1986) och Pramling (1994) är innehållet och erfarenheter 

grunden för tankeutvecklingen. Detta påverkar barns tankeutveckling på olika sätt och 

därmed deras upplevelser. Erfarenheter av sjukhusvistelser bör inte enbart styras av 

ålder beroende på att barn bär olika "ryggsäckar". Därför är det viktigt att 
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sjukvårdspersonal tar del av barnets livsvärld, som enligt Dahlberg et al. (2003) är 

erfarenheter och upplevelser av liknande situationer. Knutsson (2006) menar i sin 

avhandling att utifrån detta, tillsammans med hänsyn till barnets ålder bör 

sjukvårdspersonal ge adekvat information, råd och stöd till barnet. Ta del av barnens 

livsvärld kan sjukvårdspersonalen göra enligt Wiklund (2003) genom aktivt lyssnande 

och iakttagelser samt enligt Dahlberg et al. (2003) genom att uppmärksamma den 

dagliga existensen. 

 

Enligt Edwinson Månsson och Enskär (2008) underskattar vuxna den kapacitet och 

förmåga som barn har när det gäller att hantera kriser. Barn vill veta sanningen och de 

borde också få ta del av den. 

 

Sjuksköterskans funktion 

 

Sjuksköterskan har en viktig funktion i förhållande till barn som närstående eftersom 

dessa barn löper en risk att drabbas av hälsoproblem. När den sjuke kräver all energi, 

kan föräldrarna få svårt att tillgodose syskonets behov. Om barn tar del av förfinad 

information och sanning om den sjuke kan det bli ett negativt utfall. Barn kan visa det 

genom förvirring och felaktig uppfattning. När sjuksköterskan möter närstående är det 

viktigt att arbeta utifrån att de också är drabbade. Sjuksköterskan måste förbereda sig på 

att besvara flera frågor. I rollen som sjuksköterska bör man se sig själv som en 

professionell yrkesmänniska och medmänniska. Hänsyn bör tas till närståendes ängslan 

och tolkning genom att visa respekt och förståelse (Sand, 2006). Enligt International 

Council of Nurses (ICN, 2007) ska sjuksköterskan arbeta utifrån etiska regler och 

generella ansvarsområden för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

att lindra lidande. Sjuksköterskan ansvarar även för att information delges till den 

enskilde individen som ger möjlighet till samtycke för vård, delaktighet och behandling. 

 

Hälsa definieras av World Health Organisazation (1946) inte bara frihet från sjukdom 

och svaghet utan ett fullständigt fysiskt, psykiskt, socialt samt existentiellt 

välbefinnande. Eriksson (1987) menar att människan är en helhet av dessa delar. Vidare 

säger författaren att människan kan skådas som helhet, enhet med ömsesidig påverkan 

av olika funktioner och samarbete, där helheten är mer än summan av alla delar. 

Rehnsfeldt och Arman (2005) anser att om inte sjuksköterskan uppmärksammar och 

vårdar den existentiella delen upplever inte patienten eller den närstående sig bli sedd 

som en ”hel människa” vilket kan resultera i ett upplevt lidande. Barn behöver se en 

mening med saker och ting och därför är det av vikt att sjuksköterskan utför vårdande 

handlingar som lindrar deras lidande och ger dem en ny förståelse och mening av den 

situation som råder. Tveiten (2000) menar att ett upplevt lidande kan därmed beskrivas 

som upplevd ohälsa. 

Både hälsa och ohälsa är en subjektiv upplevelse som kan te sig på olika sätt där 

välbefinnandet har en styrande roll (Wiklund, 2003). Välbefinnandet utgår från 

livsvärlden och är personligt, unikt och uttrycker en inre känsla hos människan. Tveiten 

(2000) menar att barn som närstående tillhör riskgruppen för att påverkas av 

hälsoproblem och upplevelse av lidande. I situationer med ett sjukt barn har studier 

påvisat att syskonet kan få psykosomatiska symtom. Det kan yttra sig som 

sömnstörningar, buksmärtor, sängvätning eller symtom liknande det sjuka barnet 
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(Tveiten, 2000). Lidandet beskrivs av Wiklund (2003) som en förlust av sig själv som 

person, en form av yttre hot och kränkning. Sjuksköterskans funktion är bland annat en 

förebyggande roll där vårdande handlingar kan vara att i möjligaste mån undvika att 

barn skiljs från föräldrar och familjen. Samt att delge barn adekvat information och 

möjlighet till delaktighet i beslut som berör familjen. Sjuksköterskan har även en 

stödjande roll gentemot barn som närstående. Det innebär att hjälpa barn att bearbeta 

och hantera situationen genom tröst samt medverka till att deras dagliga liv med rutiner 

så långt som möjligt upprätthålls med kontakt, samvaro och upplevelser av tillhörighet 

(Tveiten, 2000). 

 

I sjuksköterskans åtagande ingår att arbeta utifrån ett livsvärldsperspektiv där öppenhet 

och följsamhet för den sjuke och närståendes levda värld betonas. Livsvärlden beskrivs 

som den levda världen som vi lever och verkar i. Något som vi erfar i vårt medvetande 

och som inte kan delas med andra människor (Dahlberg et al., 2003). Lewandowski 

(1992) menar att barn som inte får en förklaring till vad som pågår när en närstående är 

svårt sjuk lämnas till sina egna fantasier som är mycket värre och upprörande än den 

faktiska verkligheten. De vet att något är fel även om det inte uttrycks verbalt. Därmed 

känner de sig ensamma, isolerade och utan stöttning av en vuxen när de som mest 

behöver det. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Barn som närstående till sjuka/skadade som vårdas på sjukhus bör uppmärksammas och 

uppmuntras till att besöka sina närstående och få möjlighet till delaktighet. Inom 

sjukvården brister bemötandet av barn där de inte synliggörs eller blir delaktiga och inte 

får lov att ta del av viktig information som berör den sjukes hälsotillstånd. I början av 

2010 skedde en förändring i HSL och LYHS där det betonas att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska ansvara för att ge information, råd och stöd till barn. Studier 

visar att det saknas bra framarbetade riktlinjer att arbeta utifrån på avdelningar, när det 

gäller bemötandet och omhändertagandet av barn som närstående. Detta leder till rädsla 

och osäkerhet hos sjukvårdspersonal samt oenighet när det gäller tillåtandet av barn som 

besökare på sjukhus. Barn som hålls utanför sanningen påverkas negativt och det kan 

bland annat leda till psykosomatisk ohälsa som till exempel oro, huvudvärk och 

magsmärtor. Barnen kan även få koncentrationssvårigheter som kan leda till problem i 

skolan och det sociala nätverket. Därför behövs mer kunskap om hur viktigt det är att 

barn tillåts vara delaktiga och besöka sin närstående som vårdas på sjukhus. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva barns upplevelser av att ha en närstående som vårdas på sjukhus 

samt ge en beskrivning av faktorer som kan påverka barnens upplevelser.  

 

METOD 

Den här uppsatsen bygger på en litteraturöversikt beskriven av Friberg (2006) där 

granskning och analys av vårdvetenskapliga artiklars innehåll gjorts. Litteraturstudien 
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bygger på kvantitativa och kvalitativa artiklar vilket innebär en sammanfattning av ett 

valt problem där ny kunskap redovisas och förslagsvis nyttjas inom sjukvården.   

 

Litteratursökning 

 

Databaser som tillämpades vid artikelsökningarna var Cinahl, Scopus, PsycINFO och 

Blackwell. Några av sökorden som användes: ill parent, child, hospitalized adult, family 

experiences. Artikelsökningen presenteras mer överskådligt i bilaga 1. Avgränsning av 

sökningarna gjordes genom att peer rewied och abstrakt var i kryssat. Vid ett tillfälle 

togs hjälp av söksupport på biblioteket vid Högskolan i Borås. Av de artiklar som hade 

en passande titel lästes abstrakt delen och därmed valdes artiklar ut som verkade 

relevanta för studien och svarade an på syftet. De flesta artiklarna hittades i fulltext 

några fjärrlånades då de inte fanns tillgängliga på biblioteket vid Högskolan i Borås. 

Referenslistor i andra studier granskades där vi fann två artiklar som vi sökte i 

tidskrifter på biblioteket vid Högskolan i Borås. Inklusionskriterier i de vetenskapliga 

artiklarna var att de skulle vara publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och att de skulle 

vara vårdvetenskapliga. Sammanlagt fann vi 20 artiklar som svarade an på syftet genom 

detta tillvägagångssätt.  

 

Datamaterial och kvalitetsgranskning 

 

I de 20 artiklar som togs fram lästes abstrakt delen och det ingav en känsla att potential 

fanns att besvara problem och syfte i studien. Efter första genomläsningen av artiklarna 

sållades nio bort på grund av bristande kvalitetsinnehåll samt att de inte uppfyllde vårt 

syfte och problem. Fördelningen i resultatet blev två kvantitativa, fyra kvalitativa och 

fem ”literature review”. Artiklarna presenteras i översiktstabell, se bilaga 2. 

De återstående artiklarnas kvalitet granskades genom koncentration på resultat delen 

men också artiklarna som helhet, med hjälp av Fribergs (2006) förslag på frågor. 

Frågorna kunde användas på både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Därefter 

analyserades studierna och fokuseringen riktades på resultatens innehåll. 

Analysering av artiklar enligt Friberg (2006) sker i tre steg. Först läses artiklarna ett 

flertal gånger för att få en inblick och sensitivitet vad det rör sig om. Därefter letas 

likheter och/eller skillnader i det område som valts att fokusera på. Sist görs en 

sammanställning av de valda inriktningarna. Friberg (2006) menar att det måste tas i 

beaktande att kvalitativa och kvantitativa artiklar introduceras på olika sätt genom ord 

respektive siffror. Därmed går det inte att få en precis jämförelse i resultaten då de 

framförs på skilda sätt. Vidare menar Friberg (2006) att i en litteraturöversikt som 

beskrivs är det fullt möjligt att jämföra olika aspekter studier emellan. 

De utvalda studierna som verkade svara an på syftet valdes att läsas igenom flertalet 

gånger för att få en större insikt om vad de handlar om. Likheter och/eller skillnader 

söktes i resultatens innehåll. När likheter och/eller skillnader var identifierade indelades 

materialet i egna rubriker. Post-it lappar användes med rubrikerna som tagits fram och 

samlades på ett bord för att strukturera och finna utgångspunkter ur resultat delen. De 

utgångspunkter som var likvärdiga fördes in under lämpliga subteman. De subteman 

som hade likvärdigt innehåll och framstod som värdefulla utifrån syftets synpunkt, 
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delades upp och blev huvudteman. Slutligen blev indelningen fyra huvudteman och tio 

subteman.  

 

RESULTAT 

Resultatet visar barns upplevelser av att ha en närstående som vårdas på sjukhus samt 

ger en beskrivning av faktorer som kan påverka barnens upplevelser (Tabell1). 

 

Tabell 1. Resultatet är presenterat i upplevelser och faktorer med huvudteman och 

tillhörande subteman. 

 

Upplevelser 

 

Huvudtema Subtema 

En känslomässig berg- och dal bana 

 

 

 

 

 

 

Oro och rädsla 

 

Lättnad 

 

Att bemästra 

 

Faktorer 

 

Huvudtema Subtema 

Restriktioner kring barns besök som 

närstående 

Vårdverksamhetens perspektiv 

 

Föräldrars perspektiv 

 

Sjuksköterskans stödjande funktion 

 

Råd och stöd till föräldrar gällande deras 

barn som närstående 

 

 

 

Graden av upplevd delaktighet Betydelsen av information och 

kommunikation  

 

Barns medvetenhet 

 

Betydelsen av att tillvarata barns 

erfarenheter 

 

Betydelsen av att besöka 
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En känslomässig berg- och dal bana 

Oro och rädsla 

I studien av Thastum, Birkelund Johansen, Gubba, Olesen och Romer (2008) 

framkommer det att barn visar stor känslighet och empati både för den friske och sjuke 

föräldern. Gemensam oro och rädsla som beskrevs av yngre barn var rädslan att den 

sjuke föräldern skulle dö:  

 
"I didn´t feel well, because I thought that she might die"  (Pojke, 9 år) 

(Thastum et al., 2008, s.132). 

 

Thastum et al. (2008) påtalar att de äldre barnen betonade förälderns kamp mot 

sjukdomen. De oroade sig, tyckte synd om den sjuke föräldern och försökte hitta en 

mening med det som hänt. Barn i olika åldrar oroade sig även för den friske föräldern. 

De observerade ledsamhet och de plågades av stress. Sällan talade föräldern om sina 

känslor för barnet:  

 
"My father doesn´t feel good. He doesn´t say it directly, but you can see it in his eyes"  (Flicka, 8 år) 

(Thastum et al., 2008, s.131). 

 

Craft, Zichi Cohen, Titler och DeHamer (1993) menar att barn upplevde en förändring i 

relationen till den friske föräldern såsom mildhet och strikthet. Barnen noterade att den 

friske föräldern var lättretlig, trött eller deprimerad.  

 

Lewandowski (1992) beskriver syskonrelationen som komplex och ambivalent.  

Syskonets sjukdom har rankats som en av de värst stressande livshändelserna för ett 

barn. Syskon interagerar, ger styrka, utbyter tjänster och uttrycker känslor som inte 

alltid visas framför föräldrarna eller andra vuxna. Hanteringen av detta som har en 

avgörande betydelse är familjens sociala och psykologiska förmåga. Barns oro över 

syskon som vårdas på sjukhus har kategoriserats i några vanligt förekommande frågor: 

Vad är fel? Kommer min bror eller syster att dö? Kommer min syster eller bror att bli 

bättre? Är det mitt fel? Kan det hända mig också? Bryr du dig inte om mig?  

När barn blir tillfrågade om de svåraste upplevelserna kring det sjuka syskonet, svarar 

de: Separation och oro för syskonet, rädsla om vad som kommer av syskonets sjukdom 

och sjukhusvistelsen. Ensamhet var ett starkt tema, trots medvetenhet av föräldrarnas 

krav på besök hos syskonet. Barnen upplevde ett ökat ansvar både i hemmet och i 

kommunikationen med andra om syskonets hälsotillstånd. När de tillfrågades om vad 

som kunde hjälpa dem igenom denna svåra period svarade flera barn "inget". Det är 

olyckligt att barnen ska känna sig så hjälplösa att situationen är utanför deras kontroll, 

att ingen eller inget kan hjälpa dem (Lewandowski, 1992).  

 

Lättnad 

Barnen i studien av Knutsson et al. (2007) övergick från oro, bekymmer och osäkerhet 

till glädje och lättnadskänslor efter att fått lov att besöka sin närstående. Det gav dem 

möjlighet att prata om vardagliga saker som till exempel skolan. Det var viktigt för 

barnen att få visa omtanke och känna närvaro av sin närstående vilket minskade oron 

som de tidigare upplevt:  
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”It was great to visit Dad and I was glad when I saw him” 

 (Knutsson et al., 2007, s. 160). 

 

Vidare säger Knutsson (2006) i sin avhandling att delaktighet upplevdes oftast som 

något gott och optimistiskt. Det vill säga att få möjlighet att delge sina tankar och få ta 

del av andras, som leder till en känsla av samhörighet och gemenskap. Barnen upplevde 

glädje och lättnad av att få möta sin närstående under besöket på sjukhus: 

 
”It felt good to meet Grandma. Now I knew where she was and how she looked. If I hadn´t met Grandma 

then perhaps I might have felt excluded. It is very easy as a child to feel excluded” 

 (Knutsson et al., 2007, s. 160). 

 

Att bemästra  

I studien Thastum et al. (2008) uttrycker barn olika sätt att hantera krisen av en 

närståendes sjukdom. De använder sig av olika metoder att ”hjälpa andra”, 

”vuxenansvar”, ”distraktion”, ”önsketänkande” och ”hålla det i huvudet”. Vid närmare 

förklaring menade barnen att det var viktigt att hjälpa till i hemmet med praktiska saker 

och vara känslomässigt stöd relaterat till förälderns sjukdom: 

 
”I ask, is there anything you want to drink, is there anything you want to eat?"  (Flicka, 8 år) 

 (Thastum et al., 2008, s. 132). 

 

Några ungdomar uttryckte frustration för att inte kunna påverka sjukdomen och 

ambivalens till att hjälpa till hemma samtidigt som de ville umgås med kompisar. 

”Vuxenansvar” innebär att barn döljer och undertrycker sina egna behov och känslor för 

att vara stark för familjen:   

 
"I have to be strong, so the others can lean on me. I am the only one in the family who hasn´t cried. When 

my mother needs support, I have to be there for her” (Pojke, 15 år) 

(Thastum et al., 2008 s. 131). 

 

I studien av Storm Skou (2009) visas att barnet i ”vuxenansvaret” uppträder 

exemplariskt för att inte besvära någon och håller tankar för sig själv. När barnet håller 

sina tankar för sig själv riskerar de att dra förhastade slutsatser som kan resultera i 

ångestkänslor. Thastum et al. (2008) beskriver ”distraktion” som ett sätt för barn att 

undgå negativa tankar och känslor i relation till sjukdomen genom att gå in på sina rum 

för att titta på TV eller spela dataspel. ”Önsketänkande” innebar att barnen hoppades att 

allt skulle bli som vanligt och inget hemskt skulle hända. ”Hålla det i huvudet” var en 

strategi som gick ut på att undvika att redogöra tankar och känslor för omgivningen. 

Lewandowski (1992) anser att föräldrars stöd är betydelsefullt i barns färdigheter att 

hantera situationen. När stödet inte är tillgängligt kan barnet känna sig övergivet samt 

börja visa känslomässiga beteendeförändringar. 

 

Enligt Lewandowski (1992) måste barn till en kritisk sjuk förälder hantera frånvaro och 

bekymmer om den sjuke föräldern samt hantera den förändrade relationen till den friske 

föräldern. Båda föräldrarna kommer att vara frånvarande i perioder eftersom den friske 

föräldern vistas en del på sjukhus. När svår sjukdom drabbar en familj upplever de 

friska familjemedlemmarna ökade känslomässiga krav.  
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Restriktioner kring barns besök som närstående 

 

Enligt Lewandowski (1992) har många studier fokuserats på vuxna närstående eller  

föräldrar till svårt sjuka barn och därmed har barn som närstående fått lite utrymme.  

Betydelsen av barns behov inom familjen är inte uppmärksammat när man talar om  

familjefokuserad omvårdnad inom IVA. Johnstone (1994) påtalar att lite är skrivet om  

effekter av barns besök på IVA och på ordinarie vuxenavdelningar.  

 

Vårdverksamhetens perspektiv 

Enligt Lewandowski (1992) har sjukvårdspersonal lite kännedom, förståelse och 

hänsynstagande för barns behov som besökare. De saknar kunskap, erfarenhet och 

förståelse för barn med en svårt sjuk familjemedlem. Sjukvårdspersonal upplever 

tidsbrist gällande barn och deras behov. De är osäkra vad som ska frågas eller vilka råd 

som ska ges till föräldrarna, därmed uppmuntras inte barn att besöka. Sjukvårdspersonal 

och föräldrar utgår ifrån att IVA miljön är för stressig för barn enligt Lewandowski 

(1992). Sjuksköterskor och läkare i studien av Knutsson och Bergbom (2007) menar att 

IVA miljön och patientens tillstånd är skrämmande för barn oavsett ålder.  Övertygelser 

finns att barnet blir trotsigt och inte uppför sig (Lewandowski, 1992).    

 

Studien av Clarke och Harisson (2001) beskriver att sjuksköterskor hindrar barn att 

besöka IVA av makt och kontroll men också i syfte för att skydda sig själva från 

känslosamma situationer relaterat till barn. Sjuksköterskor uppger att barn är 

okontrollerbara och är därmed restriktiva till barns besök. I studien finns antaganden att 

barn utgör risk för att drabbas av psykologiskt trauma relaterat till IVA besök. Knutsson 

och Bergbom (2007) artikel visar att sjukvårdspersonal var av åsikten att det finns risk 

för psykologiskt trauma hos barn som inte tillåts besöka. Clarke och Harisson (2001) 

säger att åldersbaserade regler införts på IVA för barn som riskerar bli känslomässigt 

drabbade. Författarna påtalar att de åldersbaserade reglerna snarare handlar om rädslor 

hos sjukvårdspersonalen än aktuella problem vilket också är obekräftat genom studier. 

Den verkliga orsaken att inte tillåta barn besöka IVA enligt Knutsson och Bergbom 

(2007) var sjukvårdspersonalens ovilja att informera och bristande möjlighet att ta hand 

om ett besökande barn.  

 

Ytterligare orsak till varför sjukvårdspersonal vägrade barn att besöka för var 

infektionsrisk för både barnet och patienten (Clarke & Harisson, 2001; Johnstone, 1994; 

Knutsson & Bergbom, 2007). Vidare påpekar Johnstone (1994) att belägg för detta 

saknas. Knutsson och Bergbom (2007) menar att barn som inte tillåts besöka IVA kan 

grundas på en önskan från närstående och barnet eller familjens vilja att skydda barnet. 

Besökstiden för barn ska enligt Knutsson och Bergbom (2007) och Lewandowski 

(1992) vara individanpassad. Knutsson och Bergbom (2007) beskriver att åsikter skiljer 

sig mellan sjuksköterskor gällande barns besök. Några sjuksköterskor kommenterade att 

äldre kollegor var mer restriktiva på grund av att barn var för livliga, högljudda och 

hindrade personalen att arbeta effektivt.   
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Föräldrars perspektiv 

Lewandowski (1992) menar att föräldrar antar att barn inte förstår vad som händer. De 

vidtar åtgärder för barns fysiska vård men är inte medvetna om hur de bemöter de 

psykologiska och känslomässiga behoven. Enligt Lewandowski (1992) upplever den 

friska föräldern det som en börda att ha huvudansvaret för familjen. Föräldern känner 

sig deprimerad, hjälplös, ineffektiv samt förlorat självförtroendet i föräldrarollen. 

Omständigheterna leder till att föräldern använder strategier som förnekelse av barns 

behov och därmed förlorad förmåga att hjälpa sitt barn:  
 

"He´s too young to understand what is happening, so he´s not affected”  

(Lewandowski, 1992, s. 574).  

 

Clarke och Harrison (2001) menar att den friske förälderns egna psykologiska behov 

och inre stress påverkar möjligheten att känna igen och se barns behov och ge det stöd 

som behövs. Bördan att framstå som en god förälder kan vara en källa till 

stresspåverkan som föräldrarna inte kan uppfylla. Författarna menar att den friske 

föräldern inte ska känna sig tvungen att tillhandahålla stödet helt själv utan också ta 

hjälp från sjuksköterskor och andra professionella inom sjukvården för att öka det 

sociala stödet för barnet och föräldern. Det kan ge möjlighet till en förbättrad 

kommunikation mellan barn och den friske föräldern. Sjuksköterskan kan ha en 

avgörande roll i familjekommunikationen i positiv riktning.  

 

Clarke och Harrison (2001) anser att få studier påvisar den sjukes åsikter om barns 

besök. Författarna menar att de sjuka känner sig ensamma och har en längtan efter sina 

barn. Ett besök kan inge hopp och ge påminnelse om livet innan diagnosen ställdes. De 

närstående som inte önskar att barn besöker bör inte skuldbeläggas utan få möjlighet till 

en öppen diskussion och alternativa kompromisslösningar.  

Knutsson och Bergbom (2005) har i sin studie beskrivit vårdnadshavarnas synpunkter 

om barn som besökare. Vårdnadshavarna i studien menar att barn visade reaktioner från 

glädje till rädsla eller ingenting alls. Några vårdnadshavare menade att barn till en 

början var rädda men blev nyfikna, ställde frågor om patienten, miljön och situationen. 

Barn som tvingades att besöka visade rädsla både för sjukvårdsutrustningen och för den 

sjuke. Besök som inte var framtvingat ansågs inte utgöra någon hälsorisk för barnet. 

Barns reaktioner och erfarenheter av besöket på IVA var positiva. Om barn inte tillåts 

besöka finns risk för obesvarade frågor, skuld, oro, ilska och utanförskap i familjen. 

Besök var bra i lärosyfte och ökade medvetenhet om den närståendes tillstånd. 

Författarna påvisar att närstående och familjen tar det definitiva beslutet huruvida barn 

ska besöka eller inte. Vidare menar de att besök är en rättighet, en del av livet och ett 

sätt att bevara relationen mellan barnet och närstående.  

 

Sjuksköterskans stödjande funktion 

Råd och stöd till föräldrar gällande deras barn som närstående 

Enligt McCue och Bonn (2003) bör sjuksköterskan informera föräldrar om hur en 

närståendes sjukdom kan påverka barn genom att ställa enkla frågor om barnens 

sömnbehov, aptit, matvägran, rädsla och psykosomatiska problem. Oavsett ålder 

förekommer ofta frågor hos barn när en svårt sjuk närstående fått sin diagnos: Har jag 

orsakat sjukdomen? Kan jag få sjukdomen? Hur kommer mitt liv påverkas och 
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förändras av den här krisen relaterat till sjukdomen? Föräldrar har möjlighet att besvara 

dessa frågor om de är förberedda på dem. De rätta svaren är de ärligaste. Barn behöver 

veta att rutinerna inte ruckas utan allt fortsätter som vanligt. Rutiner utgör trygghet för 

många barn och erfarenhet säger att barn ofta har behov av att ställa frågor. Om 

föräldrarna är förberedda på dessa frågor kan föräldrarna stödja barnet på ett tydligt och 

tröstande sätt. Frågan som förmodligen är den svåraste för en förälder att få: Kommer 

du att dö? Det är inte ovanligt att barn oavsett ålder ställer den frågan. Om det inte är 

sant måste den förnekas men om det är sant måste föräldrarna tala med barnet på ett väl 

anpassat sätt. Författarna betonar att aldrig fara med osanning i syfte att skydda barnet. 

Det är inte ovanligt att barnet vill sova mellan föräldrarna i sängen efter att diagnosen 

ställts. För skolbarn är det vanligt förekommande med magsmärtor och det är normalt 

för en ungdom att umgås oftare med kompisar. Med en ökad medvetenhet om dessa 

normala reaktioner kan föräldrarna bättre vara till hjälp för barnet genom att få dem att 

veta att det är normalt att ha sådana känslor. När föräldrarna har kommit till insikt om 

deras egna känslor är det lättare att hjälpa barn hantera deras. Det är inte användbart att 

hålla tillbaka sina egna känslor framför barnet, sjuksköterskan kan uppmuntra 

föräldrarna att låta barnet se ärliga känslor och reaktioner (McCue & Bonn, 2003). De 

viktigaste personerna för sina barn är föräldrarna och de behöver uppmuntras att ta 

kontroll över kommunikationen inom familjen. Föräldrarna är de som är mest 

tillgängliga för sina barn och som har de allvarliga samtalen sent på kvällar eller på väg 

till en hockey match. Föräldrar är de som känner sina barn allra bäst och kan bedöma 

om individuella reaktioner eller personlighet. Vid de tillfällen då föräldrarna inte är 

kapabla att samtala med sina barn, kan sjuksköterskan tala med barnet ensamt för att få 

en bild av vad barnet vet om familjens situation. Men endast av fulla stödet från 

föräldrarna samt att feedback återges (McCue & Bonn, 2003).   

 

Johnstone (1994) menar att sjuksköterskor bör vara medvetna om barns 

utvecklingsstadier både psykologiskt och fysiologiskt. På vilket sätt de kan vara 

föräldrarna behjälpliga i att stötta sina barn när en närstående är sjuk och inlagd på 

sjukhus. Vidare anser Storm Skou (2009) att sjuksköterskan kan förebygga psykisk 

påverkan hos barn genom att stötta familjen redan i början av sjukdomsförloppet. 

McCue och Bonn (2003) betonar att sjuksköterskan ska hjälpa och stödja föräldrarna 

och deras barn genom att vara tillgängliga och vägledande. Föräldrarna bör berätta för 

barnet att den ene föräldern är sjuk, namnet på sjukdomen och inlevelsefullt berätta vad 

som kommer att hända. Vara ärlig behöver inte nödvändigtvis betyda att man talar om 

allt och på en gång. Först måste föräldrarna få sina egna frågor besvarade och ha sina 

egna känslor i schack. Författarna menar att det aldrig är för sent att hjälpa sina barn 

igenom krisen, misstag som är gjorda av kärlek är lätta att korrigera. Föräldrar som har 

gjort misstaget att hyckla för sina barn i syfte att skydda dem kan ge en förklaring som 

att: 
”We didn´t want you to worry because we love you. But now we understand that you are worried, and 

you have the right to worry and to know exactly what´s going on. And here it is” 

 (McCue & Bonn, 2003, s. 48). 

 

Lewandowski (1992) säger att när man uppmärksammar barn så ska man observera 

signaler på förändringar i beteendet, attityd och personlighet. McCue och Bonn (2003) 

nämner frågor som sjuksköterskan bör ta upp med föräldrarna till exempel: Är allt bra i 

familjen? Har någonting förändrats i familjen sedan ni var här sist? Är det något som 

framstår som svårigheter för er eller ert barn?  Dessa frågor kan öppna upp till samtal 
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och olika signaler kan läsas genom ett barns beteende som tillbakadragenhet, 

våldsamhet och misslyckande i skolan. Dessa signaler kan relateras till ett barns 

påverkan av en familjemedlems sjukdom. Lewandowski (1992) menar att föräldrar inte 

förstår hur deras barn hanterar stress och därför behöver föräldrarna hjälp att identifiera 

den. Det som barn anser hjälpa dem att hantera situationen är kanske det samma som 

föräldrarna ser men tolkas olika. Sjuksköterskan kan hjälpa till i denna situation med att 

ställa möjliga frågor till föräldrarna till exempel: Vad har barnen blivit informerade om 

förälderns sjukdom? Eftersom föräldrar inte riktigt vet vad deras barn tänker eller 

känner är det viktigt att få information från barnen själva genom sjuksköterskor eller 

barnspecialist. Förslag till möjliga frågor att ställa till barn är till exempel: Kan du 

berätta varför din förälder är på sjukhuset? Vet du vad som är fel? Varför tror du att 

han/hon blivit sjuk/skadad? Var har du bott under tiden din närstående vårdats på 

sjukhus? Hur har det varit?  

 

Enligt McCue och Bonn (2003) är det viktigt att sjuksköterskan har i beaktande att det 

inte endast är ett barns föräldrar som påverkar barnet utan även en morfar, faster eller 

lärare som kan ha stark påverkan.  

 

Graden av upplevd delaktighet 

Betydelsen av information och kommunikation 

Barn till en cancersjuk förälder har ofta missuppfattningar och skuldkänslor relaterat till 

förälderns sjukdom beroende på ofullständig eller utebliven information (Thastum et al., 

2008). Missuppfattningar hos tysta barn och ungdomar riskerar att passera obemärkt 

och därmed förvärra en redan stressfull situation (Kean, 2010). Föräldrar informerar inte 

sina barn enligt Lewandowski (1992) på grund av deras rädslor att bli emotionellt 

upprörda framför barnet eller oförmågan att trösta det upprörda barnet. När vuxna är 

stressade förlorar de förmågan att känna igen och tolka sina barns signaler samt behovet 

av information. Om barn inte ställer några frågor tror vuxna att de inte vill veta något:  

 
”She hasn´t said something about being upset, so she must be okay” 

(Lewandowski, 1992 s. 574). 

 

I själva verket vet inte barn vad som ska frågas eller vågar inte på grund av rädsla att 

göra de vuxna upprörda. När föräldrar tror att de kommunicerat med sina barn känner 

barnen sig fortfarande oinformerade (Lewandowski, 1992).  

McCue och Bonn (2003) menar att föräldrar som skyddar sina barn genom att 

undanhålla information och förhindra känslomässig påverkan är inte bara dömda att 

misslyckas utan också kontraproduktiva. Barn som inte får sina behov tillgodosedda och 

besvarade genom en vuxens sjukdom kan få psykologiska konsekvenser direkt eller 

senare i livet även om den vuxnes kris är löst på ett framgångsrikt sätt.  

Clarke och Harrison (2001) anser att barn behöver information och möjlighet att 

uttrycka sig och dela känslor med människor som står dem nära. Barn upplever en 

familjemedlems sjukdom som ett överhängande hot och de förklarar känslor som 

sårbarhet och fysisk sjukdom. Barns känslor, reaktioner och behov är likartade oavsett 

om familjemedlemmen är en förälder eller ett syskon. Självklart finns vissa olikheter till 

exempel ett barn reagerar mer intensivt vid separation från en förälder än ett syskon 

(Lewandowski, 1992).   
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I Thastum et als. (2008) studie beskriver några föräldrar hur de ångrar att de väntade en 

period efter diagnosen hade ställts med att informera sina barn i ett försök att skydda 

dem. När de ser tillbaks på tiden kunde de se hur barn reagerade negativt på bristen av 

information och delaktighet. En mamma i studien med en aggressiv cancer diagnos 

väntade med att informera sin son på grund av svårigheter att själv tala med någon om 

sin sjukdom, inklusive sin son. Efter ett tag insåg hon att det inte gick att dölja det för 

honom:  

 
"You can´t hide the fact that you are crying. It is difficult when you hide in the bedroom and they come in 

and ask, Mum, why are you crying? It was like that in the beginning, where I tried to hide it from them. 

How stupid of me, because they discover it anyway" 

 (Thastum et al., 2008 s. 130). 

 

Thastum et al. (2008) menar att det är viktigt för barn att ha kunskap och vetskap om 

sjukdomen. Om familjemedlemmar till en svårt sjuk kommunicerar och delar 

information ges större möjlighet för barn att anpassas positivt till situationen. Tyvärr 

brister det i kommunikationen bland familjemedlemmar och det leder till negativa 

känslor och upplevelser hos barn och även de vuxna. Lewandowski (1992) menar att 

vuxna vill skydda sina barn eller ungdomar från information som kan framstå för 

smärtsam eller oroande.  

 

Barn som förbereds för vad som kommer att hända enligt Thastum et al. (2008) kan 

oavsett traumat klara sig igenom krisen av en svårt sjuk närstående bra och redo att gå 

vidare med livet. Medan barn som inte är förberedda och saknar stöttning samt 

förståelse under denna tid kan få bestående rädslor ifrån förälderns sjukdom och kris 

även om föräldern tillfrisknar och överlever. Vetskap om sjukdom och behandling 

hjälper dem att bli mer avslappnade, det gäller både yngre och äldre barn. Ökad 

delaktighet leder till mindre vardaglig stress och separationen från familjemedlemmen 

blir mer hanterbar för barnet. Lewandowski (1992) menar att barn har förmåga att förstå 

svåra situationer om förklaringarna är anpassade efter deras utvecklingsstadie och 

observation på barnets frågor och beteende. Författaren betonar vikten av det 

individuella barnets sårbarhet och resurser. Det finns många frågor och tveksamheter 

gällande vad och hur mycket som kan kommuniceras till barn. Skillnader i den 

kognitiva förståelsen mellan barn och vuxna kan orsaka problem i kommunikationen 

utan stresspåverkan och det faktum att barn inte tänker som vuxna är anmärkningsvärt. 

Fram till ungdomsåren är barn konkreta i sitt tänkande och har inte förmågan att förstå 

abstrakta förklaringar medan äldre barn har förmåga att förstå mer komplexa 

definitioner. Små barn eller förskolebarn har en fördel att få enkla konkreta förklaringar 

gällande den sjuke närstående: 

 
"Your brother has to be in the hospital to get his heart fixed so he can run  

and play with you without getting so tired."  

(Lewandowski, 1992 s. 578). 

 

Barns medvetenhet 

Lewandowski (1992) anser att när barn vet att något är fel men inte får en förklaring blir 

de lämnade att fantisera och fundera ut själva vad som händer. Knutsson och Bergbom 
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(2007) menar att det är viktigt att barn förstår situationen och att de upplever 

verkligheten istället för att bli lämnade i sin egen fantasi. Barn ska tillåtas vara delaktiga 

och inte stängas ute från problem och sorg. De övriga familjemedlemmarnas sorg och 

förtvivlan kan då bättre tolkas (Knutsson & Bergbom, 2007). Barn måste få möjlighet 

att veta sanningen så tidigt som möjligt. Barn vet inte vad som händer men vet 

oundvikligen att något är fel. Barn som lämnas ensamma med sina fantasier kan 

fantisera mycket värre än den faktiska verkligheten (McCue & Bonn, 2003). Barn som 

inte var frågvisa litade på den egna fantasin att konstruera mening (Kean, 2010). 

Magiskt och egocentriskt tänkande kombinerat med rädslor att barnet själv orsakat 

sjukdomen eller skadan genom sina negativa tankar, önskningar eller beteenden leder 

till skuldkänslor. Det är vanligt att barn identifierar sig med den närståendes sjukdom 

vilket kan ge rädsla av att själv bli sjuk. Dessa fantasier är värre och mer upprörande än 

verkligheten vilket gör att de känner sig ensamma och isolerade (Lewandowski, 1992). 

 

McCue och Bonn (2003) menar att huvudprinciperna från början till slut av en 

familjemedlems sjukdomsförlopp är att ha ett öppet och ärligt förhållningssätt till barn. 

Det kan vara smärtsamt att vara ärlig men oärlighet med syfte att skydda barn kan vara 

det värsta misstag en förälder kan göra mot sitt barn. Barn som blir bedragna med 

lögner eller skyddade från sanningen kommer att lära sig en livslång läxa av misstro. 

Det finns inget viktigare för dem i livet än tilliten till de två personer de älskar allra 

mest- den sjuke och friske föräldern. Misstron kan leda till att sjukvården framstår som 

farlig och oärlig även i framtiden.  

Negativa beteendeförändringar upptäcktes hos barn som togs omhand av en 

utomstående vuxen (barnvakt) som stod i nära relation till den sjuke men som inte gav 

tillräckligt med information om dennes tillstånd. Föräldern eller barnvakten antog att 

barnet inte förstod vad som skulle hända och misslyckades med att ge en förklaring eller 

möjlighet för samtal:  

 
“He´s too young to understand what is happening, so he´s not affected”  

(Lewandowski, 1992, s. 574).  

 

Detta är missledande. Barn är väl medvetna om händelser och känslor omkring dem. På 

grund av den emotionella empati som existerar mellan föräldrar och barn är det svårt, 

om inte omöjligt att skydda barn från föräldrars upprördhet. Det är bättre att föräldrar är 

öppna med sina känslor och ger en enkel förklaring. Genom att prata och delge barn 

sina känslor och inte ha dem inom sig, gör situationen mindre skrämmande och mer 

förstående. Det är viktigt att även barnvakter förstår normala reaktioner hos barn med en 

svårt sjuk närstående så att negativ kommunikation förhindras uppstå (Lewandowski, 

1992). En förälder berättade om en mormors tillrättavisning till hennes femåriga 

barnbarn: 
 

 

"How can you run and play and laugh?  

Don´t you care that your brother is sick in the hospital?" 

 (Lewandowski, 1992, s.582). 

 

Barnet brydde sig uppenbarligen mycket. Efter hennes mormors kommentar blev hon 

deprimerad och tillbakadragen (Lewandowski, 1992).  
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Betydelsen av att tillvarata barns erfarenheter 

Craft et al. (1993) betonar att barn i studien tyckte att det var viktigt att få tala med 

någon om sina erfarenheter. Några av barnen påvisade möjlighet att prata med en vuxen 

utanför familjen medan andra litade på att få prata med den friske föräldern om sina 

känslor och reaktioner.  

 

Thastum et al. (2008) säger att när barn tillfrågades vilka råd att ge till andra barn i 

liknande situation svarade de yngre barnen: att hjälpa till i hemmet eller låtsas som inget 

har hänt. Barn i alla åldrar ville ge rådet att prata med andra människor om sjukdomen. 

De äldre barnen menade att man ska ha den sjuke föräldern i åtanken och besöka 

sjukhuset och inte bråka utan försöka göra föräldern glad. Det som var allra viktigast för 

barnen var att bli väl informerade och delaktiga i förälderns sjukdom.  

 

Betydelsen av att besöka 

Lewandowski (1992) anser att det råder skilda uppfattningar mellan barn och vuxna om 

hur friska barn, främst de yngre, påverkas av att ha en familjemedlem som vårdas på 

sjukhus. Föräldrar har en tendens att underskatta denna påverkan. Föräldrars snäva 

förståelse av yngre barns kognitiva förmåga och upptagenhet av den sjuke 

familjemedlemmen kan vara några orsaker. I studien av Johnstone (1994) sägs att barns 

uppfattning av världen grundas efter åldern. För barn upp till sex månaders ålder är det 

mer viktigt att träffa den sjuke oavsett omgivande sjukvårdutrustning. Barn upp till två 

års ålder har liten förmåga att förstå abstrakta termer, att träffa den sjuke trots sjukdom 

kommer till mer nytta. Barn upp till fem års ålder tar saker och ting som de kommer, att 

se en sjuk person kommer accepteras utan djupare förståelse. Craft et al.(1993) 

beskriver att den emotionella reaktionen hos barn som besökt IVA varierade mellan 

chock, oro, misstro och rädsla. Chock och misstro uppkom av den plötsliga och kritiska 

sjukdomen hos föräldern. Barnen led av rädslan att den sjuke föräldern skulle dö. Oro 

fanns för den sjuke förälderns hälsa och osäkerhet av förälderns återhämtning. Oron 

minskade förmågan att hantera den dagliga stressen. Thastum et al. (2008) menar att oro 

kan uppstå om barn inte tas omhand när de iakttar närståendes behandling på sjukhuset: 

 
” The worst of all has been to take mum to the hospital; when she starts crying I start too. It is hard to 

leave her, when you know that she´s ill. You know that all the time somebody is taking care of her, but 

you want to be with her” (Flicka,10 år) 

 (Thastum et al., 2008 s. 130). 

 

Knutsson och Bergbom (2007) beskriver att reaktioner hos barn som besökt IVA kan 

vara mardrömmar, stress och oro om besöket upplevts traumatiskt. I Knutsson et als. 

(2007) studie intervjuades barn som besökt IVA och utifrån detta beskriver författarna 

besöket. Det första barnen uppmärksammade vid besöket var främst den närstående och 

dess utseende. Därefter noterade de sjukvårdsutrustningen. Väntan upplevdes som svår 

innan de tilläts komma in till den närstående. Barnen upplevde sig spända, stressade och 

uttråkade. I denna väntan inkluderades väntan på information och tillfrisknande av 

närstående. Miljön upplevdes av barnen som att det var vitt, vilket innebar en tråkig färg 

som symboliserade tristess och ingen hemtrevlighet. Barnen upplevde besöket som 

”konstigt” vilket studien påvisade att barnen brottades med och kände i närvaron av den 

närstående och IVA miljön. Upplevelsen av den närstående uttrycktes som ”konstig” på 

grund av fysiska förändringar. ”Konstigt” upplevdes som något märkligt och fängslande 
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samt avvikande. Barnen beskrev blandade känslor som rädsla, nyfikenhet samt 

distanstagande.  

Kean (2010), Knutsson et al. (2007) menar att majoriteten av barnen var nyfikna och 

intresserade av sjukvårdsutrustningen medan några upplevde det skrämmande. Den 

fysiska närheten till exempel att hålla hand och kramas som fanns under normala 

förhållanden är enligt Knutsson et al. (2007) viktigt att bevara. Barnen i studien 

upplevde gemenskap och möjlighet att visa sin omtanke. 

Några barn upplevde sjukhuset i studien av Thastum et al. (2008) som skrämmande 

eller tråkigt: 

 
"She looked very bad. It was good to see it, but no good to see her condition" (Pojke, 12 år) 

 (Thastum et al., 2008, s. 129). 

 

I Keans (2010) studie där barnen intervjuades, visade det sig att de hade en benägenhet 

att fokusera på IVA miljön. I studien påpekades att vuxna ofta glömmer att barn 

inhämtar information genom att läsa vad som skrivs till exempel på omgivande 

sjukvårdsutrustningen. Dess ändamål förklarades gärna av sjuksköterskorna. 

Föräldrarna påtalade att de hade problem att ge barn förklaring på grund av avsaknad av 

kunskap om IVA miljön. Barn som inte kopplat samman svår sjukdom och dess möjliga 

utfall inklusive död skyddades av föräldrarna genom att inte tala om det. Ungdomarna i 

studien såg bortom IVA teknologin och fokuserade istället på IVA som en funktion. 

Genom kännedom om sjukvårdsutrustningen ökade ungdomarnas förståelse av IVA 

som en räddning för den närståendes liv.  

 

Kean (2010) menar att de flesta barn var positiva att ställa frågor till den medföljande 

föräldern och sjuksköterskan om till exempel sjukvårdsutrustningen. Craft et al. (1993) 

menar att barn som inte var förberedda upplevde sjukvårdsutrustningen på IVA som 

skrämmande. Lewandowski (1992) belyser att sjuksköterskan och föräldrarna bör följa 

upp barnet via återbesök för att observera besökets inverkan och reda ut eventuella 

feltolkningar. Förberedelse och uppföljning kan vara framgångsrikt och gynnsamt. 

Förklaring bör vara åldersanpassad där konkreta metoder används såsom att 

sjukvårdsutrustning demonstreras på dockor. Verbal förklaring enbart blir för abstrakt 

för barnen att tyda. Sjuksköterskan ska vara närvarande under besöket svara på frågor 

och möjliggöra interaktion.  

 

Barn påverkas enligt Johnstone (1994) av att inte veta var deras sjuke förälder befinner 

sig och det demonstreras genom upprördhet. I studien av Clarke och Harrison (2001) 

kan besök ge känsla av att familjemedlemmen är vid liv och inte försvunnit permanent. 

Barn som givits tillåtelse att besöka har uppvisat mindre negativa beteenden samt 

emotionella förändringar (Clarke & Harrison, 2001) och reducerat rädslor och fördjupat 

kunskapen om situationen vilket medfört möjlighet att dela verkligheten med familjen 

(Lewandowski, 1992). Knutsson et al. (2007) menar att alla barnen i studien upplevde 

tillfredställelse av möjligheten av att få träffa och tillbringa tid med sin närstående samt 

att få lov att bli inkluderade och delaktiga i vården. De flesta barnen i studien av Craft et 

al. (1993) påvisar att det var betydelsefullt att få besöka den sjuke föräldern: 

 
”Now I am not as worried as before, because I got to see her” 

(Craft et al., 1993, s. 68). 

 



 21 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I begynnelsen av arbetet hade vi tänkt inkludera endast kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Därför att vi var av tron att ämnet vi valt skulle speglas bättre. Den inledande 

litteratursökningen gav oss insikt om bristen av genomförda empiriska studier som 

svarade an på vårt syfte. Därmed fanns behov av att inkludera kvantitativa 

vetenskapliga artiklar samt ”literature review”. Fribergs (2006) förslag på frågor 

tillämpades vid granskning av både de kvantitativa och kvalitativa artiklarna vilket 

författaren menade var fullt möjligt. Artiklarna har ett brett åldersspektra vilket gav oss 

insikt om utvecklingens gång då och nu. Under arbetets gång fann vi en nyutkommen 

intressant artikel för i år som inkluderades efter granskning. Därmed exkluderades en 

tidigare hittad artikel ur analysen på grund av att den inte helt besvarade syftet, utan 

lämpade sig bättre i resultatdiskussionen. 

 

Målet för uppsatsen var att söka artiklar utifrån barns upplevelser av att ha närstående 

som vårdas på sjukhus och inte endast utifrån IVA. Det visade sig att tidigare 

genomförda studier ofta baserades på IVA och inte endast utifrån barns upplevelser, 

utan främst ifrån föräldrars och sjuksköterskors perspektiv. Majoriteten av de 

inkluderade artiklarna utgick ifrån IVA och främst inom Sverige men några har utförts i 

andra delar av Europa samt Nord Amerika. Mest intressant hade varit om utfallet var 

ifrån fler världsdelar för att kunna uppmärksamma kulturella skillnader i barns 

upplevelser. Likväl hade det varit givande att ”fånga upp” barns upplevelser utifrån fler 

avdelningar än just IVA, för att se om någon variation föreligger utan att vara så 

kontextbunden, i barns upplevelser av att ha närstående som vårdas på sjukhus. Få 

artiklar finns utifrån barns egna erfarenheter och upplevelser där de själva får möjlighet 

att ge beskrivningar. Därför inkluderades också artiklar utifrån föräldrars och 

sjuksköterskors perspektiv. Deras erfarenheter gav ytterligare kunskap om barns 

reaktioner och upplevelser av att ha en närstående som vårdas på sjukhus. Texten som 

framkommit i resultat delen har inte tolkats utan vi har valt att hålla oss nära det sagda i 

artiklarna, abstraktion har dock skett. Därmed har resultatet bearbetats utifrån detta 

tillvägagångssätt. Relativt tidigt i processen valdes att strukturera resultatet i upplevelser 

och faktorer för att kunna redovisa ett bredare material i resultatet. 

 

En litteraturstudie var bra att genomföra i syftet att samla väsentlig forskning inom 

området där tillförlitligheten i artiklarna betraktas. 

 

I analysen av studierna sökte vi likheter och skillnader i resultatinnehållet enligt förslag 

av Friberg (2006) vilket resulterade i teman. Efter att ha analyserat artiklarna upptäcktes 

att huvudteman och subteman tenderade att bli för många och för breda. Svårigheten låg 

i att dela upp texten i resultatdelen under huvudteman och subteman beroende på att 

textinnehållet gick in i varandra.  
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Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att det idag, år 2010 fortfarande finns brister i fokuseringen av barn som 

närstående till svårt sjuka/skadade som vårdas på sjukhus trots lagar, lagändring och 

riktlinjer.  

 

Brister i familjecentrerad omvårdnad 

Den familjecentrerade omvårdnaden (FCO) där uppmärksamhet bör riktas på individen 

och familjen som en helhet efterföljs inte. Vårdvetenskap utgår från patientfokus enligt 

Dahlberg et al. (2003) med betoning på patientens perspektiv på livssituationen, hälsa 

respektive ohälsa samt vårdandet. Patientfokus utesluter dock inte närståendes 

perspektiv. Därför kan ett etiskt medvetet patientcentrerat vårdande även medföra att ett 

familjeperspektiv måste tillämpas i olika vårdsituationer. Detta påvisar att 

familjeperspektivet inte är något nytillkommet inom vårdvetenskapen utan det måste 

tydliggöras desto mer, att i begreppet inkluderas även barn som närstående.    

 

I jämförelsen av de utvalda artiklarna som sträcker sig från 1992-2010 framkommer att 

det inte skett någon större förändring gällande FCO. Fortfarande riktas större del av 

koncentrationen på den sjuke/skadade patienten och de närstående glöms av överlag och 

däribland barn. Det har med tiden blivit mer uppmärksammat men fortfarande görs för 

lite i praktiken åt problemet. Nolbris (2009) menar i sin avhandling att barn till 

cancersjuka syskon är bortglömda i sjukvården. Barnen lever i en slags försorg sedan 

fastställd diagnos i närvaro av döden. 

 

Barn vill bli sedda  

Resultatet antyder att sjukvårdspersonal och föräldrar inte beaktar barn som närstående i 

tillräcklig omfattning. När barn inte ges tid för samtal och bekräftelse kan det innebära 

att de lär sig att trycka undan sin egen sorg och rädsla, vilket kan leda till emotionell 

påfrestning där känslorna blir överhopade och därmed lagras. Barn som inte ges 

utrymme att uttrycka sina känslor och tankar riskerar att drabbas av lidande i form av 

psykosomatiska åkommor eller psykiska besvär antingen direkt eller senare i livet. 

Wiklund (2003) menar att en människans lidande av olika dimensioner kan bli svårt att 

härda ut och att hans/hennes kapacitet till att erfara hälsa kan brista. Ett lidande som 

upplevs vidrigt gör människan passiv och förhindrar personlig utveckling. Genom att 

uthärda lidandet ges en förutsättning för att uppleva hälsa (Wiklund, 2003).  

 

Om barn inte tillåts att vara en del av vården av en närstående och/eller blir sedda, 

bekräftade, respekterade och ges en begränsad eller obefintlig information påvisar 

resultatet att det tyvärr kan leda till att en del av dessa barn inte kan hantera sin 

situation.  

 

Om reaktionerna av det kommer tidigt eller senare i livet spelar ingen roll. I slutändan 

kommer det leda till kostnader för samhället och ge lidande för den enskilde individen 

att bearbeta sitt upplevda trauma. Detta kan komma att drabba psykiatrin som redan 

idag har problem att fullfölja sina åtaganden. 
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Risk för ohälsa 

Tveiten (2000) menar att barn som närstående utgör en risk för att drabbas av ohälsa. 

Antonovsky anser att ohälsa och hälsa påverkas utifrån den enskilda individens och 

omgivningens tolkningar och registreringar av situationen. En ”känsla av sammanhang” 

för barnet är gynnsamt. Stabila relationer ger barnet en trygghet i vardagen och rutiner 

utgör en ökad förståelse för vad som pågår. Om barnet får möjlighet till delaktighet, 

vägledning och information av sjukvårdspersonal och föräldrar kan det leda till 

”hanterbarhet”. Om barnet får möjlighet att påverka sitt liv utifrån sina egna premisser 

kan ”en känsla av sammanhang” erfaras (Edwinson Månsson, 2008, s. 39). 

 

Barn som på grund av olika orsaker inte får lov att vara delaktiga riskerar uppleva 

krisen av sorg senare i livet och att den då eventuellt byggs in i andra sammanhang som 

de själva eller bekantskapskretsen inte förstår (Nolbris, 2009). 

 

En trygg bas 

Bowlby menar att människor som är utsatta för separation, vanvård och försummelse 

tidigt i livet kan få konsekvenser för den fortsatta utvecklingen (Broberg, 2000). Båda 

föräldrarna bör gestalta en trygg fristad, en bas som barn eller tonåringar kan lämna för 

att utforska världen, men även en bas för att kunna återvända till. De ska veta att de är 

välkomna tillbaka för att få fysisk och emotionell näring, tröst och bli lugnade vid oro. 

Ju mer de litar på att basen är trygg och uppfyller deras behov, desto mer tar de den 

förgiven. Om en av föräldrarna blir sjuk eller dör visar det sig omgående hur enormt 

betydelsefull denna bas är för barnet, tonåringen eller den unga vuxnas emotionella 

balans (Wood, 1999).  

 

Resultatet indikerar att det är viktigt att sjukvårdspersonal har i beaktande att desto fler 

livshändelser som till exempel skilsmässa eller byte av skola kan leda till ökade 

svårigheter att hantera situationen när en närstående blir svårt sjuk. Barnet kan visa detta 

genom förändrat uppförande som till exempel trotsighet, depression eller matvägran.  

Idag förekommer olika familjekonstellationer där ibland flera skilsmässobarn, som 

kanske på grund av detta saknar en trygg bas i livet. Med detta menas att dessa barn 

kanske är känsligare för att rutiner ruckas. Därmed är det ännu viktigare att information 

och vikten om barns delaktighet delges föräldrarna. Med detta säger vi inte att det 

behöver vara så men sjuksköterskan bör ha det i åtanke i arbetet med barn som 

närstående. 

 

Individanpassad information 

Lewandowski (1992) menar att myten om att barn är för unga för att förstå eller inte blir 

påverkade av en familjemedlems sjukdom bör motarbetas. Även små barn känner när 

något är fel, har behov, rättigheter att få tankar och oro bekräftade. Resultatet visar att 

detta kan tillgodoses via adekvat information som också minimerar barnens känsla av 

hjälplöshet. Barns delaktighet och behov av information måste prioriteras inom 

sjukvården. Frågan är hur dessa behov ska bemötas och tillgodoses på ett optimalt sätt?  

En enkel fråga enligt Nolbris (2009) som kan öppna upp för samtal och interaktion 

mellan barn och sjukvårdspersonalen är: ”Hur mår du?” (s. 20).  
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Det är viktigt att inte problematisera bemötandet av barn genom att information tvunget 

ska anpassas till barns utvecklingsstadie. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen även 

fokuserar på barns olikheter och erfarenheter samt möter dem som enskilda individer. 

Alla människor liksom barn bär med sig en historia.  

 

Knutsson och Bergbom (2005) betonar att information till barn och tillvägagångssättet 

bör diskuteras mellan sjukvårdspersonal i förhållande till barns hälsa och 

välbefinnande.” Wiklund (2003) menar att hälsa och ohälsa är en subjektiv upplevelse 

där välbefinnandet har en styrande roll och utgår från livsvärlden. Om andra människor 

ska kunna ta del av livsvärlden och levda erfarenheter måste individen själv uttrycka 

och delge sina upplevelser och situationen (Nolbris, 2009). Enligt Wiklund (2003) kan 

lidandet kopplas till skuldkänslor och en intuition av att mista kontrollen. Detta leder 

ofta till att människan tystnar och sluter sig inom sig själv på grund av upplevelserna. 

 

Tid – en styrande faktor 

Vi är väl medvetna om det starka trycket och höga tempot på avdelningarna idag med 

korta vårdtider, minskad personaltäthet och personal neddragningar. Vilket leder till att 

sjuksköterskan har fler patienter att ansvara för under ett arbetspass. Denna tidspress 

och stress gör det svårt för sjuksköterskan att prioritera det holistiska förhållningssättet 

och FCO. Detta resulterar i att sjukvårdspersonalen lägger den tid de har till förfogande 

på den sjuke/skadade patienten och familjen som en helhet tenderar att bli osynliga. 

Knutsson (2006) menar i sin avhandling att därmed uppmärksammas inte barn som 

närstående utan de glöms bort, och då försvinner barns möjlighet till delaktighet samt 

att FCO inte tillhandahålls.  

Tyvärr grundar sig detta i den snäva verklighetens landsting och kommunstyrda vård 

som under de senaste åren blivit mer och mer ekonomiskt styrd. På sådana premisser är 

det inte lätt att tillgodose familjens behov även med de bästa intentionerna. Men att göra 

det bästa av situationen genom att prata med barnen om vardagligheter, ge enkla 

förklaringar och låta dem vara delaktiga i vården av sin närstående behöver inte vara för 

tidskrävande. Enligt resultatet i arbetet får barn genom detta sätt en möjlighet att känna 

sig sedda och bekräftade som unika människor. I studien av Korhonen, Vehviläinen-

Julkunen och Pietilä (2008) undersöktes faktorer som hindrade implementering av 

familjecentrerad omvårdnad på vuxenpsykiatriska avdelningar, där barn som närstående 

inte uppmärksammas i tillräcklig omfattning. Det framkom att några sjuksköterskor 

upplevde sig förhindrade i arbetet med FCO. Några faktorer som hindrade 

sjuksköterskorna i arbetet med FCO var bland annat familjens brist på tid, attityder mot 

att samarbeta med sjukvårdspersonal och familjens egna rädslor i situationen. Det som 

lyfts fram i den här artikeln är inget som förvånar oss nämnvärt. I all den vardagsstress 

som vi lever i idag, räcker dygnets alla timmar inte till. Vi ska heltidsarbeta, sköta hem 

och hushåll, köra barn till aktiviteter, träna och äta rätt för att bevara hälsan samt 

försöka vila.  Det är inte konstigt att barn som närstående glöms bort när familjen inte 

har tid att stanna upp på avdelningen. Det är heller ingen lätt uppgift för 

sjukvårdspersonal att ”fånga upp” dessa barn och familjen som helhet. Men därför är det 

kanske ännu viktigare att sjuksköterskan gör föräldrar påminda om vikten och 

betydelsen av att barn görs delaktiga. I slutändan är det föräldrarna som beslutar och 

förvaltar sin tid, men har då ändå informerats och har därmed ett egenansvar och en 

valmöjlighet att involvera sina barn. 
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Fördelar med ett besök 

Resultatet visar att ett barns besök hos sin närstående på sjukhus har positiva effekter i 

många olika dimensioner. Men även några negativa upplevelser har uppmärksammats i 

samband med oförberedda besök, där barnet inte blivit omhändertaget på ett optimalt 

sätt. Oro som var en stor faktor hos barn kunde genom besök övergå till en mer 

tillfredsställande känsla av lugn och harmoni. 

 

Lewandowski (1992) anser att barn måste få lov att besöka närstående som vårdas på 

sjukhus. Tidigare restriktioner kring barns besök bör avvecklas då det framkommer i 

studier att barns upplevelser av besök är övervägande positiva om de bara är förberedda 

på vad de kommer att se, höra och att de blir uppföljda med ett återbesök där eventuella 

frågor besvaras. Clarke och Harrison (2001) har i sin studie identifierat fördelar med att 

låta barn besöka som till exempel ökad förståelse och engagemang i krisen av en 

familjemedlems sjukdom, vilket reducerade känslor av rädsla, hjälplöshet, skuld 

separation och övergivenhet hos barn som närstående.  

 

Barns egna erfarenheter av besök på IVA betonar betydelsen av barns delaktighet i 

familjeangelägenheter (Knutsson et al., 2007).  

 

Riktlinjer eller handlingsprogram som hjälp för sjukvårdspersonal 

Det har framkommit i resultatet att sjukvårdspersonalen upplever osäkerhet i 

bemötandet när det gäller barn som närstående. De saknar en trygg plattform att stå på 

som till exempel riktlinjer eller handlingsprogram att arbeta utifrån på avdelningar. 

Sjukvårdspersonalen känner sig osäker på sin förmåga att hantera situationen och hur de 

kommer att reagera känslomässigt vid arbetet med barn. Därför skulle riktlinjer vara en 

hjälp, en grund att förlita sig på och därmed skapa förutsättningar för en god vård samt 

underlätta omvårdnadsarbetet. 

 

Dencker (2009) upptäckte i sin studie att på de avdelningar som hade framarbetade 

riktlinjer ingav det sjukvårdspersonalen trygghet i sitt arbete med barn som närstående. 

Riktlinjerna gav hänvisningsmöjligheter och information som hjälp i deras arbete. Hur 

de på bästa sätt mottar, bemöter, stöttar barn som närstående och hur de ger stöttning till 

föräldrar som i sin tur ska vara stöd för sina barn. Riktlinjerna belyser lite om normala 

reaktioner och varningssignaler hos barn i samband med en familjemedlems sjukdom. 

För att ”fånga upp” de barn som har svårigheter att hantera situationen hänvisas 

föräldrarna till professionell hjälp som till exempel barnpsykolog eller kurator. 

 

Storm Skou (2009) presenterar i sin artikel en tänkbar lösning för att bemöta barn som 

närstående. På en hematolog avdelning på Herlev Hospital arbetar de efter en 

omvårdnadsplan som respekterar barn som närstående och säkrar uppföljning samt 

kontinuitet i omsorg för familjen och den sjukes barn. Ett av målen med 

omvårdnadsplanen är att föräldrarna ska uppleva att sjukvårdspersonal är 

uppmärksamma i barns existens och deras behov i familjen.  
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Kunskap om barns delaktighet 

Knutsson (2006) menar i sin avhandling att när en närstående vårdas på sjukhus är det 

av betydelse att sjukvårdspersonal har kunskaper om barns delaktighet. Dessa 

kunskaper kan tillföra ökad tillsyn för barn som närstående men även bättre 

arbetsvillkor för sjukvårdspersonalen som därmed kan ge bättre tidsutrymme och energi 

till patienten. Den sjuke/skadade närstående får genom barnets deltagande eventuellt en 

möjlighet till raskare återhämtning i och med att barnets närvaro kan tillföra en ökad 

vilja att kämpa för att överleva. Erfarenheter och kompetens om barns besök och 

delaktighet kan vara gynnsamt både för den sjuke/skadade, barn som närstående och 

även för sjukvårdspersonalen. 

 

Praktiska implikationer och konklusion 

 

En idé vore att redan i sjuksköterskeutbildningen introducera och uppmärksamma barn 

som närstående genom föreläsningar. Vi har under arbetets gång uppmärksammat att det 

saknas i vår kursplan och ett ökat behov finns att lyfta fram barn som närstående. Det 

skulle då bli ett naturligt inslag i det praktiska arbetet att fokusera på barnen och 

tillgodose deras behov av bekräftelse och delaktighet.  

 

Några tänkvärda ord som hälso- och sjukvårdspersonal kan ha i beaktande i arbetet med 

barn som närstående: 

 

 Som sjuksköterska är det bra att tänka på att inte enbart bemöta barn efter åldern 

utan att man också beakta deras erfarenheter, deras livsvärld genom att ställa 

öppna frågor och föra en dialog. 

 

 Möjliggöra för barn att bli delaktiga i vården av närstående. 

 

 Ta gärna upp ”ämnet” barn som närstående på avdelningen och samtala kring 

barns behov och betydelsen av delaktighet, information samt erfarenheter till 

exempel på en arbetsplats träff.  

 

 Utforma riktlinjer eller handlingsprogram som enkelt beskriver bemötandet av 

barn och hur information och stöd kan tillges. 

 

 Ge barn adekvat information angående närståendes hälsotillstånd som diagnos, 

prognos och eventuella biverkningar. 

 

 Förklara sjukvårdsutrustning och prata gärna om vardagliga saker som till 

exempel fotbollsmatchen eller skolan. 

 

 Stöd barnet genom att ge utrymme för samtal, besvara frågor och lyssna. 

 

 Uppmuntra föräldrar att låta deras barn besöka den närstående på sjukhuset. 

 

 Förbered barnet inför besöket, vad det kommer att se, höra och möta. 
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 Följ gärna upp med ett återbesök för att kunna reda ut eventuella orosmoment 

eller funderingar hos barnet. 

 

 Uppmärksamma tysta barn extra noga.  

 

 

Barn vill bli sedda och har ett behov av delaktighet i omvårdnaden av sin sjuke/skadade 

närstående. Fördelen med att besöka sjukhuset har uppvisats ge mindre negativa 

beteenden hos barnet om de är förberedda på vad de kommer att möta. 

Barn som inte får information, behov tillgodosedda och frågor besvarade genom en 

vuxen, kan drabbas av ohälsa och i förlängningen psykologiska konsekvenser direkt 

eller senare i livet. De vill bli informerade och kommunicerade med sanningen, risken 

finns annars att de fantiserar ihop något som upplevs värre än verkligheten. 

Studien påvisar att ett handlingsprogram för barn som närstående bör utformas och att 

det bör konstrueras på ett pedagogiskt sätt där beaktning tas till barnets ålder och 

erfarenheter. 

 

Vidare forskning  

 

Det har varit svårt att finna tillräckligt många studier utifrån barns upplevelser och 

erfarenheter, där de själva ger beskrivningar om hur de blir påverkade av att ha en 

närstående som vårdas på sjukhus. Det finns behov att utföra ytterligare studier gällande 

detta område. Det hade varit intressant att genomföra en empirisk studie med intervjuer 

med barn eller ungdomar med en fenomenologisk ansats. För att därigenom ”fånga” 

innebörden av upplevelser och erfarenheter beskrivna utifrån deras perspektiv. 
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33 1  
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Bilaga 2. Översikt av analyserad litteratur 

 

Artikel Problem och 

syfte 

Metod (urval, 

analys m.m) 

Resultat Perspektiv 

(vårdveten-

skapliga 

eller andra 

teoretiska 

utgångs-

punkter 

m.m) 

 

Titel: Nurse´s and 

physician´s 

viewpoints 

regarding children 

visiting/not 

visiting adult 

ICUs 

 

Författare: 
Susanne Knutsson 

& Ingegerd 

Bergbom 

 

Tidsskrift: 

British 

association of 

critical care 

nurses, nursing in 

critical care 

 

Årtal: 2007 

 

Att tillåta 

barn att 

besöka vuxen 

intensiv-

vårdsavdel-

ningar (IVA) 

har varit ett 

område för 

kontroverser. 

Det råder 

olika åsikter 

och orsaker 

bland sjuk-

vårdspersonal 

huruvida barn 

ska tillåtas 

besöka IVA.  

 

Syftet med 

studien var 

att beskriva 

och jämföra 

orsaker för 

begränsning 

av barn som 

besökare till 

en vuxen som 

vårdas på 

IVA. 

En kvantitativ, 

beskrivande 

multicenter 

studie. 291 

sjuksköterskor 

och doktorer 

på 72 IVA i 

Sverige deltog 

och varje 

deltagare fick 

besvara ett 

frågeformulär. 

 

Majoriteten av de 

intervjuade ansåg 

att barn ska tillåtas 

besöka sina närstå-

ende som vårdas på 

IVA, även om det 

konstaterades att 

det fortfarande 

förekommer 

restriktioner för 

barn som besökare 

på IVA. Orsakerna 

till detta är till 

exempel 

infektionsrisk för 

både patient och 

barn, skrämmande 

miljö för barnet att 

vistas i och några 

av sjukvårdsperso-

nalen upplevde 

barnen för 

högljudda och 

hindrade dem i sitt 

arbete.  

Sjukskö-

terskors och 

doktorers 

perspektiv 

 

Titel: Custodians´ 

viewpoints and 

experiences from 

their child´s visit 

to an ill or injured 

nearest being 

cared for at an 

Att tillåta 

sina barn att 

besöka 

närstående på 

IVA råder det 

tvivel om 

bland vård-

Kvantitativ, 

beskrivande 

studie. 30 

vårdnadshava-

re deltog och 

besvarade ett 

frågeformulär i 

Vårdnadshavarna 

beskriver barns 

olika reaktioner av 

besöket på IVA. 

Det framkom 

brister i informa-

tion till barn av 

Föräldrars 

perspektiv 



  

adult intensive 

care unit 

 

Författare: 

Susanne Knutsson 

& Ingegerd 

Bergbom 

 

Tidsskrift: 

Journal of clinical 

nursing 

 

Årtal: 2005 

 

nadshavarna.  

De undrar 

hur viktigt 

det är för 

barn att 

besöka samt 

vilka konse-

kvenser som 

kan uppstå.  

 

Att beskriva 

vårdnadsha-

varens erfa-

renheter av 

sitt barns be-

sök till en 

sjuk eller 

skadad när-

stående som 

vårdas på 

IVA och 

deras tankar 

om besöket i 

förhållande 

till barnets 

hälsa eller 

välbefin-

nande. 

Sverige. 

 

sjukvårdspersonal. 

Vårdnadshavarna 

fick ansvara för 

det. Några 

vårdnadshavare 

menade att barns 

besök inte utgör 

någon risk för 

framtida ohälsa. 

Titel: Children´s 

experiences of 

visiting a 

seriously 

ill/injured relative 

on an adult 

intensive care unit 

 

Författare: 

Susanne 

Knutsson, Ingrid 

Pramling 

Samuelsson, 

Anna-Lena 

Hellström & 

Ingegerd 

Bergbom 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Barns behov 

och erfaren-

heter har 

ägnats för lite 

uppmärksam-

het av sjuk-

vårdspersonal 

vid besök på 

IVA. Vuxna 

som besökare 

har uppmärk-

sammats 

desto mer.  

 

Att beskriva 

barns upple-

velser av att 

besöka en 

allvarligt 

sjuk/skadad 

Kvalitativ 

metod med 

hermeneutisk 

teknik 

användes vid 

tolkning och 

analysering av 

texten. 28 barn 

som besökt en 

släkting på 

IVA i Sverige 

intervjuades 

tre månader 

efter besöket. 

 

I analysen visade 

sig barns olika 

uttryckssätt 

relaterat till besök 

på IVA, att vänta 

upplevdes som 

svårt och gav 

känsla av osäker-

het och utanför-

skap. Besöken 

verkade inte 

skrämmande för 

barnen utan ingav 

lättnadskänslor. 

Barns 

perspektiv 

 



  

advanced nursing 

 

Årtal: 2007 

släkting på en 

IVA. 

 

Titel: 

Experiences in 

children of 

critically ill 

parents: A time of 

emotional 

disruption and 

need for support 

 

Författare: 

Martha J. Craft, 

Marlene Zichi 

Cohen, Marita 

Titler & Melinda 

DeHamer 

 

Tidsskrift: 

Critical care 

nursing  

 

Årtal: 1993 

Oftast när en 

närstående 

blir kritiskt 

sjuk sker det 

utan förvar-

ning. Detta 

påverkar hela 

familjen och 

då inte minst 

barnen.  

 

Beskrivs ur 

ett barns 

perspektiv 

hur föräldra-

skapet påver-

kas när en 

förälder är 

kritisk sjuk 

och vårdas på 

sjukhus samt 

påverkan på 

hela familjen. 

Kvalitativ 

metod med 

fenomeno-

logisk teknik. 

Intervjuer med 

elva barn 7-18 

år i Nord 

Amerika. 

 

Fyra huvudteman: 

känslomässigt 

kaos, störnings 

moment i famil-

jen, behov av stöd 

och lättare sjuk-

domar. Genom 

omvårdnads-

handlingar kan man 

påverka dessa fyra 

teman. 

Barns 

perspektiv 

Titel: Children 

visiting members 

of their family 

receiving 

treatment in 

ICUs: a literature 

review 

 

Författare: 

Michael 

Johnstone 

 

Tidsskrift: 

Intensive and 

critical care 

nursing 

 

Årtal: 1994 

Det finns få 

studier om 

barn som 

besökare på 

IVA. 

 

Att granska 

befintlig litte-

ratur 

angående 

barn som 

besökare på 

IVA och 

övriga 

avdelningar 

och även 

orsaker till 

besöks tider 

för vuxna på 

sjukhus. 

”Literature 

review.” 

Edinburgh. 

Inga orsaker fanns 

för att inte tillåta 

barn besöka men 

föräldrar bör rådas 

till att fatta det 

slutgiltiga beslutet 

gällande barns 

besök på IVA. 

Barns 

perspektiv 

Titel: Nursing 

care of children as 

Sjukskö-

terskan bör 

”Literature 

review.” 

Det är viktigt att 

barn inkluderas i 

Barns 

perspektiv 



  

relatives 

 

Författare: Ida 

Marie Skou Storm 

 

Tidsskrift: 

Sygeplejersken 

 

Årtal: 2009 

ha vetskap 

om barns 

informations

behov och 

stöttning 

samt 

eventuella 

reaktioner på 

föräldrarnas 

sjukdom.  

Danmark. det dagliga 

omvårdnads- 

arbetet då det kan 

ha en avgörande 

roll för barnets 

framtida hälsa. Att 

ha sjuka föräldrar 

kan vara svårare, 

än när man mister 

en förälder. 

Titel: Helping 

Children Through 

an Adult´s 

Serious Illness: 

Roles of the 

Pediatric Nurse 

 

Författare: 

Kathleen McCue 

& Ron Bonn 

 

Tidsskrift: 

Pediatric nursing 

 

Årtal: 2003 

En av de 

värsta saker-

na ett barn 

kan gå 

igenom i 

barndomen är 

när en nära 

anhörig blir 

svårt sjuk. 

Denna verk-

lighet kan 

resultera i 

traumatiska 

upplevelser, 

osäkerhet och 

annan prob-

lematik hos 

barnet. Här 

spelar sjuk-

sköterskans 

roll in och 

vilken metod 

som används 

för att hjälpa 

barn och dess 

familj ige-

nom en vux-

ens allvarliga 

sjukdom. 

”Literature 

review.” 

USA. 

I barns uppväxt är 

det sannolikt att de 

får möta en 

närstående som är 

allvarligt sjukt. 

Sjuksköterskan 

använder sig av 

olika metoder för 

att hjälpa och 

vägleda föräldrar-

na genom områ-

den som påverkar 

barn. 

Barns 

perspektiv 

Titel: The needs 

of children 

visiting on adult 

intensive care 

units: a review of 

the literature and 

recommendations 

for practice 

 

Fortfarande 

finns restrik-

tioner på 

många IVA i 

Storbri-

tannien om 

barn ska 

tillåtas 

besöka sina 

Integrerade 

”literature 

review” och 

meta-analyser. 

Storbritannien. 

 

 

Sjuksköterskor är 

restriktiva för barns 

besök på IVA av 

olika orsaker. 

Patienterna uppger 

att barns besök 

inger hopp att 

tillfriskna.  Den 

friske föräldern kan 

Föräldrars, 

sjukskö-

terskors och 

barns 

perspektiv 

 



  

Författare: Clare 

Clarke & Dawn 

Harrison 

 

Tidskrift: Journal 

of advanced 

nursing  

 

Årtal: 2001 

 

 

 

 

 

 

 

närstående 

som vårdas 

på sjukhus. 

Dessa restrik-

tioner respek-

terar inte 

barns och 

familjers 

rättigheter att 

vara tillsam-

mans samt 

det stöd var 

och en är i 

behov av 

under en 

period av 

stress och 

kris.  

  
Att se över 

aktuell litte-

ratur och 

forskning 

som finns 

och att 

identifiera 

specifika 

omvårdnads-

handlingar 

som tillgodo-

ser behoven 

hos barn, just 

inom IVA. 

påverkas av 

sjuksköterskan i sitt 

beslut att tillåta 

barn att besöka. 

Besök på IVA ökar 

deras förståelse för 

krissituationen i 

familjen. 

 

 

 

 

 

  

Titel: Needs of 

children during 

the critical illness 

of a parent or 

sibling 

 

Författare: Linda 

A. Lewandowski 

 

Tidsskrift:  

Critical care 

nursing clinics of 

North America 

 

Årtal: 1992 

De flesta 

studier har 

fokuserats på 

makar, vuxna 

närstående 

eller föräldrar 

till kritiskt 

sjuka barn. 

Behovet hos 

det friska 

barnet som 

närstående i 

familjen är 

vanligtvis 

inte i fokus, 

”Literature 

review.”  

Nord Amerika 

 

Barn har behov av 

att veta och förstå 

situationen kring 

sin sjuke närstå-

ende. Föräldrar tror 

ibland att deras 

barn inte är kapabla 

att ta emot 

information om den 

sjukes tillstånd 

därmed uteblir den 

helt. De vet inte 

hur de ska bemöta 

deras barn eller 

tillgodose barnens 

Barns 

perspektiv 



  

när man talar 

om familje-

centrerad 

omvårdnad. 

 

Att diskutera 

några av de 

behov och 

reaktioner 

hos barn som 

närstående 

till ett kritiskt 

sjukt syskon 

eller förälder 

samt ta upp 

relevant litte-

ratur inom 

området. 

känslomässiga 

behov.  

Titel: Children 

and young people 

visiting an adult 

intensive care unit 

 

Författare: 

Susanne Kean 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

advanced nursing 

 

Årtal: 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare IVA 

studier har 

huvudsak-

ligen foku-

serats på 

äldre familje-

medlemmar. 

Därmed finns 

inte mycket 

kännedom 

om barns och 

ungdomars 

behov eller 

förståelse av 

besök på 

IVA. 

 

Rapport från 

en studie om 

hur barn och 

ungdomar 

föreställde 

sina erfaren-

heter av att 

besökt en 

svårt sjuk 

familjemed-

lem på IVA. 

Kvalitativ 

studie. 

Intervjuer 

genomfördes 

med nio 

familjer, 12 

vuxna och 12 

barn.  

Edinburgh. 

Barnen hade 

benägenhet att tala 

om IVA vård på en 

konkret nivå, med 

fokus på miljön. 

Ungdomar 

uppfattade besöket 

på ett abstrakt plan, 

med fokus på funk-

tionen av IVA 

vård. 

 

 

Barns 

perspektiv 



  

Titel: Coping, 

social relations, 

and 

communication:  

A qualitative 

exploratory study 

of children of 

parents with 

cancer 

 

Författare: 
Mikael Thastum, 

Mikael Birkelund 

Johansen, Lotte 

Gubba, Louise 

Berg Olesen & 

Georg Romer 

 

Tidskrift: 
Clinical child 

psychology and 

psychiatry 

 

Årtal: 2008 

Barn är 

medvetna om 

föräldrars 

sjukdom men 

den känslo-

mässiga 

kommunika-

tionen mellan 

föräldrar och 

barn är be-

gränsad. Barn 

är observanta 

både på den 

sjuke och 

friske 

föräldern. 

 

Att studera 

familjer där 

en förälder 

har cancer. 

Undersöka 

metoder i att 

ge informa-

tion till barn 

om en föräl-

ders sjuk-

dom, hur 

barnet upp-

fattar en 

förälders 

känslomäs-

siga tillstånd 

och hur 

barnet 

hanterar en 

förälders 

sjukdom. 

Kvalitativ  

studie. 21 barn 

från 15 

familjer och 

deras föräl-

drar 

intervjuades i 

Aarhus i 

Danmark. Två 

olika intervju-

formulär 

användes en 

utarbetad för 

barn och en för 

föräldrarna. En 

fenome-

nologisk 

metod 

användes i 

analysen. 

 

Barn beskriver 

olika sätt att 

hantera krisen av 

när en förälder 

lider av en cancer 

sjukdom. Några 

strategier var: att 

vara tillags, 

behjälplig i 

hemmet och ”hålla 

det i huvudet” 

innebär att inte 

delge tankar och 

känslor för 

omgivningen 

relaterat till 

sjukdomen. 

Barns 

perspektiv 
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