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Sammanfattning 
 

Barn som närstående är en grupp som inte uppmärksammas tillräckligt i vården. Forskning 

visar att de inte synliggörs, informeras eller görs delaktiga i vården trots att lagtexten ändrades 

den 1 januari 2010 (SFS, 1982:763) och (SFS, 1998:531). Lagtexten klargör barns rättigheter 

till information, råd och stöd och att vårdpersonal har ett ansvar och en skyldighet att 

uppmärksamma barn som närstående, de skall även samverka med andra berörda 

organisationer och samhällsorgan när barn riskerar att fara illa (Socialstyrelsen, 2010). Syftet 

med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenhet av hur barn som närstående till 

anhörig med svår fysisk/psykisk sjukdom, skada eller avlider uppmärksammas i vården. 

Studien baseras på en kvalitativ studie där 6 stycken distriktssköterskor intervjuades. 

Resultatet av studien beskrivs i ett tema, tre kategorier och nio underkategorier. Studien har 

bidragit till kunskap och förståelse för hur komplext arbetet är för distriktssköterskor när barn 

som närstående skall involveras i vården. Distriktssköterskans roll i vårdkedjan och 

tryggheten i arbetet är viktiga faktorer för hur distriktssköterskan uppmärksammar barnen. 

Med en familjecentrerad vård skapas möjlighet till delaktighet för alla i familjen. Studien 

visar även att hälso- och sjukvården brister inom områden som ansvarstagande, 

informationsöverföring och samverkan när det gäller barn som närstående. Om barnen 

uppmärksammas, blir sedda och bekräftade i vården kan det innebära ett minskat lidande för 

dessa barn. Författarnas förhoppning är att studien leder till att lagen lyfts, att 

handlingsprogram, riktlinjer och rutiner skapas för att tydliggöra barnens rättigheter samt att 

ansvarsfrågan klargörs och informationsöverföring och samverkan etableras och utvecklas 

mellan vårdgivare och andra professioner för att säkra vården av barn som närstående.  

 

 

 

 
 

Nyckel ord: Omvårdnads stöd, familje hälsa, familj omvårdnad, sörjande barn, 

sjuksköterskors erfarenheter, familj omvårdnadsåtgärd, barn som närstående, sjuksköterskans 

stödjande funktion, barn och sorg. 
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INLEDNING 
 

Barn som närstående är en grupp med särskilda behov när anhörig är svårt fysiskt/ psykiskt 

sjuk, skadad eller avlider. För distriktssköterskor inom hemsjukvård, på barnavårdcentral eller 

i skolhälsovården är det viktigt i mötet med barnen att ta hänsyn till deras behov utifrån ålder, 

erfarenheter och utvecklingsnivå. Med barn avses varje människa under 18 år i enlighet med 

FN:s barnkonvention. Att vara barn och ha en svårt sjuk anhörig innebär en förändrad 

livssituation. Den vardag barnet är van vid förändras och den nya situationen kan vara svår att 

hantera. Hur barn upplever eller uppmärksammas som närstående är inte tillräckligt belyst 

varken i forskning, i vården eller i grundutbildningen till sjuksköterska och i 

specialistutbildningen till distriktssköterska. Eftersom den nya lagen (SFS, 2009:980) 

tydliggör barnens rättigheter till information, råd och stöd när anhörig är svårt fysiskt/ 

psykiskt sjuk, skadad eller avlider valde författarna med examensarbetet att beskriva 

distriktssköterskornas erfarenheter av hur barn som närstående uppmärksammas i vården. 

Lagen säger också att hälso- och sjukvårdens personal har ett ansvar och en skyldighet att 

uppmärksamma barn som närstående samt att de skall samverka med andra berörda 

organisationer och samhällsorgan när barn riskerar att fara illa. Författarnas förhoppning är att 

studien skall bidra till att barn som närstående och deras behov skall uppmärksammas inom 

alla områden i vården så att ansvar, informationsöverföring och samverkan skall utvecklas för 

att säkra barnens rätt enligt den lag som råder.  

 

 

BAKGRUND 

Barn som närstående  
Barn som närstående avser varje människa under 18 år i enlighet med FN:s barnkonvention 

(Unicef, 2010) och närstående kan definieras som en grupp människor med biologisk, social 

eller legitim relation till den sjuke och som till denne hyser djupa känslor samt intimitet 

(Knutsson, 2006). Tidigare forskning visar att barn bör göras delaktiga i det som händer 

familjen om en närstående blir svårt sjuk eller skadad annars kan en otrygghet uppstå (Kaasa, 

2001).  Eftersom barn är bra på att känna av och lägga märke till saker som händer i familjen, 

även sådant som inte är uttalat, är det viktigt att vårdpersonal känner till att barn ofta har en 

kapacitet att hantera sanningen (Knutsson, 2006, Black & Hyde, 2002). För föräldrar finns det 

ingen enkel väg att berätta för barnet om en anhörigs livshotande sjukdom, men för barnet är 

det alltid bättre samt en rätt att få kännedom om sådant som berör familjen och påverkar deras 

livssituation. Om barnet görs delaktigt i familjens situation kan detta hindra uppkomst av 

fantasier om den sjuke anhörige som oftast är värre än verkligheten och barnets bearbetning 

påbörjas snabbare. Involveras inte barnet kan det känna utanförskap, rädsla och få 

skuldkänslor (Knutsson, 2006). Knutsson och Bergbom (2007) menar att barn kan göras 

delaktiga i det som sker med familjen och den svårt sjuke, skadade anhörige genom att besöka 

den sjuke på avdelningen på sjukhuset, barnet kan då finna en mening och förståelse för det 

som händer i familjen. Om barnet känner sig betydelsefull och delaktig kan det lättare ställa 

frågor om t.ex. livet, sorgen och döden. Om vården även inriktar sig till det besökande barnet 

bidrar det till att hela familjen stöttas och vården blir mer familjeinriktad. Samtidigt finns 

hinder för barnets besök då det saknas policys/riktlinjer för hur barnet skall omhändertas vid 

dessa besök. 



2 

 

 

Enligt Kaasa (2001) upplever barn en kris på samma sätt som vuxna när en anhörig blir svårt 

sjuk. De vardagliga rutinerna förändras och det är något som barnet känner av. Den nya 

situationen innebär att de vuxna blir annorlunda, den sjuka föräldern är på sjukhus långa 

perioder och barnets livsvärld förändras. Att som vårdare uppmärksamma de närståendes 

livsvärld och förhålla sig öppen och följsam till denna ger förutsättning för att skapa en god 

vårdrelation och ett sätt att minska lidandet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Barn har ett stort behov av att informeras om förälderns sjukdom men för 

många barn är det svårt att förstå vad sjukdom, behandling och förändringar i 

sjukdomstillståndet innebär. De behöver någon som förklarar vad det är som sker, vad som 

kommer att hända och varför, men även att deras livsvärld kan komma att förändras (Kaasa, 

2001). Livsvärlden är den verklighet som individen lever i och upplever genom sina sinnen. 

Om en anhörig blir svårt sjuk förändras den och det är då viktigt att ge stöd till de närstående 

för att de i sina tankar skall kunna få en begriplig helhet av det som händer (Wiklund, 2003). 

Knutsson (2006) skriver om livsförståelsens betydelse och vikten av att se människan som en 

helhet, med kropp, själ och ande i vårdrelationen. Om vårdpersonalen inte ser barnen, tar hand 

om dem och gör dem delaktiga kan det leda till att barn inte känner sig sedda som en ”hel 

människa” vilket orsakar ett onödigt lidande för barnen. Vårdpersonalen har en viktig roll att 

försöka förstå och lindra barns lidande vilket innebär att möta dem i deras lidande, respektera 

dem och hjälpa dem till att öka deras förståelse av den nya livssituationen. Dahlberg; et al. 

(2003) menar att ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär ett intresse för hur vårdandet erfars 

och kan belysa både närståendes och patientens hälsosituation. 

 

På Kärnsjukhuset i Skövde har det palliativa rådgivningsteamet uppmärksammat ”Barn som 

närstående” och utarbetat ett kvalitetsarbete då vårdpersonalen upplevde en känsla av 

osäkerhet och otillräcklighet i mötet med barn i familjer med en svårt sjuk förälder. 

Osäkerheten bestod i vad sjukvården skulle hjälpa till med och en otillräcklighet inför 

lidandet. De önskade att på ett mer professionellt sätt kunna hantera dessa familjer med barn 

och lyfta fram barnperspektivet i vuxenvården. Det resulterade i ett antal riktlinjer för att 

underlätta för vårdpersonalen i bemötandet av barn som närstående. De tog även fram ett 

barnformulär för att information om familjens struktur och nätverk skall komma fram i 

vårdkedjan, formuläret följer familjen som en journalhandling. Knutsson (2006) kom fram till 

liknande slutsatser beträffande riktlinjer i sina studier för att uppmärksamma barnen. 

 

Enligt föräldrabalken 6 kap, 1 § har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god vård och 

fostran. Barn skall behandlas med aktning och i omvårdnaden skall de materiella, de psykiska 

och sociala behoven tillgodoses. När föräldrar inte förstår eller förmår ta sitt ansvar fullt ut för 

barnet får samhällets ansvar träda in för att skydda barnet mot en ogynnsam utveckling. Det 

stöd, råd och information som ges skall anpassas efter barnets ålder och mognad. 

Barnperspektivet står ibland i motsatts förhållande till vuxenperspektivet, men barn kan inte 

ses isolerade från sina föräldrar och föräldrarna kan lika lite ses isolerade från sina barn 

(Socialstyrelsen, 2010). Samma grundförutsättningar gäller även för barn som har en anhörig 

som är allvarligt fysiskt/psykiskt sjuk, skadad, missbrukare eller avlider enligt lagtexten i 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) om ansvar för information, råd och stöd till barn 

samt i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS, 1998:531).  

FN:s Barnkonvention 
1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barns rättigheter, även kallad 

barnkonventionen. I och med upprättandet av konventionen fastslogs att barnen har ett eget 

människovärde samt egna rättigheter, men också att barns behov av skydd och stöd är 
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speciella. Barn har rätt till information och att bli tillfrågade samt få uttrycka sina egna 

åsikter, de skall respekteras i alla beslut som rör dem själva och besluten som fattas som rör 

barnet skall utgå från barnets bästa. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och den bärande 

tanken är principen om barnets bästa och grundläggande behov. I FN:s barnkonvention står 

det att med barn avses varje människa under 18 år om inte annat sägs i den lag som gäller för 

barnet. Artikel 3 i barnkonventionen fastställer att barnets bästa alltid skall gälla i första hand 

vid alla handlingar som rör barnet (Unicef, 2010). I svensk lagstiftning pågår fortlöpande ett 

arbete med att anpassa lagstiftningen till barnkonventionens intentioner, därför ändrades 

lagtexten den 1 januari 2010 i hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) samt i lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjuvårdens område (SFS, 1998:531). Den nya lagen (SFS, 

2009:980) säger att hälso- och sjukvårdens personal har ett ansvar och en skyldighet i att 

uppmärksamma och särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd om barnets 

förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en allvarlig 

fysisk/psykisk sjukdom, skada, missbruk eller oväntat avlider. Med förälder avses barnets 

biologiska förälder eller t.ex. adoptivförälder, styvförälder eller en familjehemsförälder. 

Personal inom hälso- och sjukvården skall vidare när det gäller frågor som rör barn som far 

illa eller riskerar att fara illa samverka med andra berörda organisationer och samhällsorgan 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

Familjecentrerat perspektiv 
Inom det som kallas familjeinriktad vård utgår man från att hälsa och sjukdom är händelser 

som påverkar alla i familjen. När en familjemedlem drabbas av svår sjukdom påverkar det alla 

i familjen och hela familjen påverkar även processen och resultatet av sjukvårdens insatser. 

Inom den familjeinriktade vården utgår man från att erbjuda vårdhandlingar till hela familjen, 

med syfte att förebygga, behålla och återställa hälsan hos familjen (Hansson, Gedaly-Duff & 

Kaakinen, 2005). Enligt Knutsson (2006) är Cunningham och Barnhill företrädare för teorin 

där familjen ses som en helhet som är större än summan av delarna. Barnhill (1979) menar att 

det är det ständigt pågående inbördes förhållandena, interaktionerna och det ömsesidiga 

beroendet inom familjen som är det väsentliga. En familjs hälsofrämjande uppgift är särskilt 

förknippat med åliggande att tillgodose barnets elementära fysiska, psykosociala samt 

utvecklingsmässiga behov men även ansvaret för anhöriga som sjuka och/ eller åldrande finns 

hos familjen. Forskning har visat att emotionellt stöd och bekräftelse från familjen utgör en 

viktig del, och kan till och med förebygga sjukdom samt främja tillfrisknandet (Kirkevold & 

Stromsnes Ekern, 2003). 

 

När anhöriga drabbas av svår sjukdom eller skada förändras de vardagliga rutiner och 

samspelet mellan familjemedlemmarna. Det kan vara svårt för de vuxna anhöriga att ta 

ställning till om barnet skall få besöka den svårt sjuke, skadade på sjukhuset, de har kanske 

inte fått det stöd eller den information av vårdpersonalen som de behöver för att kunna ta 

ställning till om och/eller hur barnet skall involveras. Sjuksköterskor kan också känna en 

osäkerhet inför situationen om vilka råd de skall ge till barn och vårdnadshavare, men som 

vårdpersonal är det viktigt att detta uppmärksammas för att en familjeinriktad vård skall 

kunna bedrivas och för att barnet och den sjuke anhörige skall kunna fortsätta sin relation. För 

den sjuke anhörige innebär det en möjlighet att betyda något för barnet som kan få 

henne/honom att kämpa för att överleva enligt Knutsson (2006). 

 

Enligt Forrest, Plumb, Ziebland och Stein (2006) såg vårdpersonalen att många föräldrar ville 

skydda barnet genom att undanhålla det mesta kring anhörigs sjukdom.  Även Kaasa (2001) 

tar upp i sin forskning att föräldrar vill skydda sina barn genom att inte tala om och ge 
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information om det som händer i familjen vilket sällan blir bra. Knutsson (2006) skriver att 

det har visat sig att anhörigas vilja att skydda barnet från upplevelse av svår sjukdom och 

skada hos en anhörig har varit den största orsaken till att inte tillåta barnet att besöka 

intensivvårdsavdelningen. Oftast har barnet dock redan förstått, sett och hört vad som hänt 

och även om föräldrarna menar väl så leder skyddandet till att barnet lämnas med sina egna 

fantasier.  

 

Föräldrar där den ene är livshotande sjuk kan uppleva oro och ångest över många frågor och 

beslut, de kan bl.a. uppleva en rädsla för att ge informationen till barnet samt att bemöta 

barnets reaktion på rätt sätt (Knutsson & Bergbom, 2007). Forskning har visat att här behövs 

mer kunskap och stödåtgärder till föräldrar i hur de skall klara att göra barnet delaktigt, från 

sjuksköterskan och andra professioner. Att involvera och informera barnet är väsentligt för att 

hjälpa dem hantera situationen på bästa sätt (Bugge, Helseth & Darbyshire, 2009). Många 

föräldrar har behov av hjälp från vårdpersonalen för att informera sina barn om sjukdom och 

behandling vilket Forrest, et al. (2006) tar upp i sin forskning. De beskriver hur svårt den 

anhörige upplevde det när de skulle berätta för sina barn om sin sjukdom. Sjukvårdspersonal 

stöttade då och gav råd om hur information kunde ges utifrån barnets ålder och erfarenhet. 

Även Semple och McCance (2010) skriver om behovet av stöd till både barn och föräldrar när 

en av föräldrarna får en cancer diagnos. Som vårdpersonal är det viktigt att ta reda på om 

föräldrarna själva vill tala med barnet för att förklara det som händer i familjen eller om de 

vill ta hjälp av andra yrkesgrupper med specialkompetens på området såsom barnpsykolog 

eller kurator (Kaasa, 2001). Knutsson (2006) beskriver att när alla i familjen är delaktiga i 

situationen bidrar det till att diskussionerna inom familjen underlättas och samhörigheten 

stärks. Vandall-Walker, Jensen och Oberle (2007) tar upp vikten av att sjuksköterskans insatts 

till familjer med svårt sjuk anhörig ska innefatta ett engagemang, en närvaro och ett intresse 

för att familjens behov av stöd och information skall tillfredsställas. I ett vårdperspektiv skall 

hela familjen inkluderas och när man arbetar med omvårdnad är det familjens relationer och 

interaktioner som är centralt. Nolbris (2009) skriver att när sjuksköterskan medvetandegör de 

närståendes situation kan de bli ett stöd för familjen, med hänsyn till både patienten och 

familjens behov av vård. Tanninen, Häggman-Laitila och Pietilä (2009) har i sin studie sett att 

om sjuksköterskan medvetandegör familjens resurser och ser var familjens behov av stöttning 

finns under familjens omvårdnad, lindras deras lidande fysiskt, psykiskt och emotionellt. 

Familjens olika behov skall bedömas tidigt, vad de vet och vad de önskar veta mer om skriver 

Nolbris (2009). Enligt Dahlberg; et al. (2003) är vårdandet ett centralt begrepp inom 

ämnesområdet omvårdnad. En god vård kan erbjuda lindring i lidandet, öka välbefinnandet 

och ge ett livsvärldsperspektiv genom att skapa en fungerande mellanmänsklig relation. En 

sådan professionell vårdrelation kännetecknas av att man som vårdare har en öppenhet och ett 

reflekterande förhållningssätt och erbjuder en närvaro i mötet med patienten och dennes 

närstående. Inom ramen för ett etiskt patientperspektiv skall man värna om närståendes 

lidande och utsatthet när en anhörig är allvarligt sjuk eller skadad och se dem som en resurs. 

Sjuksköterskans stora utmaning i mötet med familjer har enligt Kirkevold och Stömsnes 

Ekern (2003) inte diskuterats tillräckligt när det gäller ansvars och verksamhetsområde. En 

förutsättning för att kunna göra det är en generell insikt om familjens betydelse för de 

enskilda individernas och för familjens hälsa och välbefinnande samt familjens uppgift och 

funktioner när sjukdom drabbar någon familjemedlem. Inom den hälsofrämjande 

omvårdnaden bör det finnas en humanistisk syn på individen, där det viktiga innefattas av att 

förstå den enskildes livsvärld kopplad till hälsa, sjukdom och lidande. Välbefinnande kan 

förstås i benämning av det välbefinnande som är möjligt och önskevärt ur ett livsperspektiv 

för att nå en positiv hälsoutveckling. 
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Barn och sorg 
Sorgen som uppstår när en anhörig är svårt sjuk eller avlider är personlig och kan ses som en 

respons på förlust och förekommer i alla åldersgrupper och kulturer. Barns reaktion på sorg, 

förlust och död beror på barnets utvecklingsnivå. Små barn kan inte förstå begrepp som 

sjukdom och död men känner tydligt av förändringar hos de vuxna och förstår att något 

händer i familjen (Hilton & Elfert, 1996).  Barn i skolåldern sörjer ofta periodvis och kan 

ibland verka rätt likgiltiga inför situationen men man vet att barn vill ha information. Först i 

5-10 års ålder utvecklar barn en förståelse för att döden är något definitivt och utan återvändo. 

Funderingarna kring död och sjukdom är konkreta och barnet har behov av uttrycksformer 

som är gripbara såsom ritualer, bilder och gravstenar, som stöd i sitt bearbetande (Dyregrov, 

2007). Som tonåring hamnar barnet lätt i konflikt med sina känslor. Samtidigt som 

frigörelseprocessen och klivet in i vuxenvärlden påbörjas så finns oron om den sjuke föräldern 

som skulle stöttat tonåringen i att bli vuxen (Stryvland & Dyregrov, 1992).  

 

När barn inte får tillräcklig information om döden, fantiserar de ihop något för att situationen 

skall bli förstålig. När barn mister en förälder kan de visa symtom på t.ex. depression, oro, 

minskad social kompetens och lägre självkänsla. Om barnet får besöka den sjuke och säga 

adjö hjälper det barnet att bearbeta sorgen. Det är svårt att bedöma sorg hos barn, vuxna kan 

luras av att de kan vara så ombytliga, ena stunden kan de vara oroliga, bli allvarliga och gråta 

för att i nästa stund skratta med sina kamrater (Nolbris, 2009). Barn som drabbas av sorg 

behöver förståelse, rådgivning och stöd. Forskning har visat att de ofta glöms bort i sin sorg 

och i hur de skall hantera denna för att anpassa sig till livet efter en anhörigs död. Om detta 

inte uppmärksammas kan det leda till att barnet drabbas av psykiska besvär och social 

dysfunktion under barndomen och även som vuxen. Som vuxen måste man vara uppmärksam 

på hur ett barn sörjer och när det är i behov av hjälp (Auman, 2007). Också Brown (2009) har 

i sin forskning uppmärksammat att barn som sörjer behöver stöd. Det stöd de får kommer 

sannolikt att få en stor inverkan på hur de kan anpassa sig till förlusten och förändringen i sin 

livsvärld. Sjukdom och lidande i familjen blir för barnet en påverkan på den normala 

livsvärlden, de basala behoven och dagliga rutinerna sätts åt sidan. Detta kan skapa en 

otrygghet hos barnet som måste tas på allvar och förbättras för att lindra barnets lidande och 

öka dess välbefinnande (Kaasa, 2001). 

 

Utvecklingsteoretiskt perspektiv 
Att utgå ifrån barns erfarenheter eller tankevärld är viktigt men många gånger har situationer 

strukturerats utifrån de vuxnas sätt att tänka. Hur barn reagerar på en anhörigs sjukhusvistelse 

beror på flera faktorer, dels ålder, personlighet, utvecklingsnivå men också på tidigare 

erfarenheter. Stor betydelse för hur barnet påverkas har också föräldrarnas trygghet och 

känslomässiga tillstånd. Om föräldrarna är lugna och trygga upplever även barnet att 

situationen är under kontroll (Knutsson & Bergbom, 2007). Barns syn på hälsa och ohälsa får 

de genom att lyssna, ta efter och lära sig av och i samspel med omgivningen (Knutsson, 

2006). Pramling (1994) menar att varje barn erfar och uppfattar sin omvärld utifrån tidigare 

erfarenheter. Dessa erfarenheter leder till att barnet får kunskap och ser omvärlden på ett nytt 

sätt. Alla erfarenheter som ett barn får bär det sedan med sig. Erfarenheterna påverkar hur 

barnet uppfattar eller erfar varje ny situation och gör en utveckling möjlig som ger barnet ett 

handlingsutrymme för att pröva, överskrida och klara förändringar (Pramling, 1994). Det 

handlar om att ha livsvärlden som ansats där människans erfarenheter och upplevelser 

betonas. Konkret, i vården kring patient och närstående, innebär detta att sjuksköterskan ska 

visa intresse för barnets egna berättelser, lyssna till och informera barnet (Ekebergh, 2009).  
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Ett barns mognadsfaser grundas enligt kunskapsteoretikern Piaget, 1896-1980, på de 

erfarenheter ett barn upplever genom ett aktivt skapande av en helhet i det barnet är med om. 

Piaget kallade sin teori för epistemologi där barnet genomgår olika faser i sin kognitiva 

utveckling utifrån ett ålderschema. Dessa faser skall förstås som att barns kunskap går vidare 

till nästa fas först när barnet är moget för det. Piaget kallar utvecklingsperioden för ett barn  

0-2 år för den sensomotoriska, där barnet tänker och undersöker sin omvärld med hjälp av 

sina sinnen och rörelser. 2-6 år är den preoperationella tänkandets period där barnet börjar 

kunna förstå symboler och bilda begrepp som används för att organisera erfarenheter och 

upplevelser. Barnet tänker egocentriskt eftersom barnet inte har klart för sig vad som är orsak 

och vad som är verkan. 7-11 år kallas perioden för den konkreta tankeoperationens period. 

Barnet kan förstå att saker kan vara oföränderliga även om formen förändras. Barnet är också 

mer sociocentriskt än egocentriskt och har en viss förmåga att tänka sig in i andras situation 

och att andra kan tänka annorlunda än vad de själva gör. 11-16 år är den abstrakta tänkande 

perioden. Barnet kan tänka mer och mer abstrakt. Barnet förstår begrepp och känslor som det 

inte kan ta på (Hwang & Nilsson, 2003). 

 

För sjukvårdspersonal är tillgången till barns erfarenhetsvärld en nödvändig förutsättning för 

att de skall kunna nå barnen och vara dem till hjälp. För vårdaren innebär det att utgå från 

barnets perspektiv och erfarenheter för att kunna möta deras funderingar och frågor och 

anpassa svaren efter barnets utvecklingsnivå (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).  

PROBLEMFORMULERING 
 

Barn som närstående till anhörig som är svårt fysiskt/psykisk sjuk, skadad, eller avlider 

uppmärksammas inte tillräckligt i vården, därför ändrades lagtexten den 1 januari 2010. 

Ändringarna gjordes för att stärka barnens rätt till råd, stöd och information upp till 18 års 

ålder i enlighet med FN:s Barnkonvention som påtalar vikten av att barnets bästa skall sättas 

främst. Författarna arbetar som sjuksköterskor i hemsjukvården där de möter barn i familjer 

med t.ex. svårt sjuk anhörig. Författarna upplever att stöd till barnen ofta saknas. Risken är att 

barn som närstående inte får den hjälp och det stöd som de har rätt till. Föräldrar kan också 

försöka skydda barnen genom att inte involvera dem i det som händer i familjen. Barnen kan 

därmed känna sig utanför och inte delaktiga i familjens situation. Det kan leda till att barn inte 

vågar ställa frågor utan drar sig undan. Som distriktssköterska är det väsentligt att ha kunskap 

om och förstå och agera på psykosociala förhållanden inom familjen eftersom det kan påverka 

varje enskild familjemedlems hälsa. Därmed är det av vikt att beskriva distriktssköterskors 

erfarenheter av hur barn som närstående uppmärksammas i vården när anhörig är svårt sjuk, 

skadad eller avlider. Studien kan leda till att distriktssköterskor får mer kunskap och förståelse 

för sin egen roll och ansvar gällande barnens behov. Studien kan även bidra till att barn som 

närstående blir mer uppmärksammade i vården, att brister åtgärdas och att samarbetet mellan 

olika professioner utvecklas. Det kan medföra att närstående barns lidande kan lindras och att 

deras hälsa kan påverkas positivt i ett längre perspektiv.  

SYFTE 

 
Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenhet av hur barn som närstående 

till anhörig med svår fysisk/psykisk sjukdom, skada eller avlider uppmärksammas i vården.  
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METOD 
 

Ansats 
Författarna valde en kvalitativ studie med induktiv ansats för att få svar på distriktssköterskors 

erfarenheter av hur barn som närstående till anhörig med svår fysisk/psykisk sjukdom, skada 

eller avlider uppmärksammas i vården. En kvalitativ studie beskriver den livsvärld och 

kunskaper som individen erfar och används då syftet är att beskriva företeelser och skeenden 

enligt Kvale och Brinkmann (2009). Den induktiva ansatsen är upptäckandets väg och texten 

analyseras så förutsättningslöst som möjligt i forskningsprocessen i motsats till den deduktiva 

ansatsen där analysen utförs från en förutbestämd mall eller teori enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008).  

Datainsamling 
Urvalskriterier för distriktssköterskorna som intervjuades var att de hade genomgått 

distriktssköterskeutbildningen och arbetat som distriktssköterskor inom hemsjukvård, på 

barnavårdscentral eller inom skolhälsovården i minst två år. De skulle även ha erfarenhet av 

att arbeta med barn som närstående till anhörig med svår fysisk/psykisk sjukdom, skada eller 

som avlidit. Enligt lagtexten innefattas även barn till närstående med missbruksproblem men 

författarna valde att exkludera dem eftersom informanterna inte beskrev några erfarenheter 

med den problematiken. Informationsbrev skickades till verksamhetschefer för fyra 

vårdcentraler i en mindre stad i Västra Götaland och till verksamhetschefer för fyra olika 

hemsjukvårdsenheter, två i stor stad och två på mindre orter. Verksamhetscheferna på två 

vårdcentraler tackade ja till att delta, de andra två ansåg att personalen inte hade den 

erfarenheten av barn som närstående, verksamhetscheferna för de två hemsjukvårdsenheter på 

de mindre orterna tackade ja medans de i storstaden tackade nej till att delta. I 

informationsbreven beskrevs bakgrund och syftet med studien, samt önskemålet om 

informanter utifrån författarnas kriterier (bilaga1). Verksamhetscheferna hörde inte av sig 

själva utan författarna ringde upp dem och efterfrågade eventuellt deltagande. Efter det att 

samtycke inkommit från verksamhetschefen på respektive arbetsplats ringde författarna upp 

de sex distriktssköterskor som verksamhetscheferna tillfrågat och ansåg uppfyllde kriterierna 

för studien. Informanterna godkände muntligt ett deltagande i studien. Två distriktssköterskor 

från vardera hemsjukvård och en distriktssköterska från respektive vårdcentral med arbete på 

barnavårdscentralen, varav en hade erfarenhet av arbete inom skolhälsovården deltog därmed 

i studien. Alla informanterna var kvinnor mellan 40 och 57 år, de hade arbetat som 

distriktssköterskor mellan 2-16 år och hade erfarenhet av barn som närstående. 

Distriktssköterskorna fick därefter ett eget informationsbrev om studien och en 

samtyckesblankett med information om att deltagandet var frivilligt (bilaga 2). I 

informationsbrevet förklarades hur intervjun skulle genomföras och att allt material skulle 

behandlas konfidentiellt samt att de kunde avbryta medverkan när som helst. Författarna 

bokade tid och plats med informanterna via telefonsamtal. Informanterna valde själva när och 

var intervjun skulle ske. 

 

Eftersom uppsatsen var en del i specialistutbildningen till distriktssköterska inriktade sig 

studien på distriktssköterskors erfarenheter. Studien genomfördes med öppna intervjufrågor. 

Öppenhet och följsamhet är två viktiga begrepp i den öppna intervjun dvs. öppenhet för det 

som personen berättar om och följsamhet, följa med i berättelsen och ställa uppföljande 

frågor. Detta är viktigt för att tydliggöra att man uppfattat det informanten berättar om på rätt 

sätt samt för att få informanten att reflektera och tänka kring och berätta mer om hur de erfarit 

företeelsen på ett mer djuplodat sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). Dahlberg (1997) skriver att 
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öppenhet och följsamhet i intervjun är viktigt för att informanterna skall vilja och hinna 

beskriva sina erfarenheter. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att i en kvalitativ 

forskningsintervju är det samspelet mellan intervjuaren och informanten som kunskap 

produceras. Kvaliteten på det som produceras beror på intervjuarens färdigheter och 

kunskaper i ämnet och att det krävs omfattande träning för att bli en kvalificerad intervjuare. 

Förhållningssättet är också mycket viktigt för att informanten skall kunna känna förtroende 

för intervjuaren. 

 

Författarna intervjuade tre distriktssköterskor vardera. Innan intervjun startade samtalade 

författaren och informanten med varandra för att skapa en tillitsfull dialog vilket är viktigt när 

man skall genomföra en öppen djupintervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Under samtalet 

frågade författarna informanterna om de kände till den nya lagen (SFS, 2009:980) om barn 

som närståendes rättigheter till information, råd och stöd när anhörig är svårt fysisk/psykisk 

sjuk, skadad eller avlider. Intervjun utgick från en intervjuguide (bilaga 3) med en öppen 

utgångsfråga och några följdfrågor som ställdes under intervjun och utifrån de svar 

distriktssköterskorna gav. Inledningsvis ställde författarna utgångsfrågan: Hur 

uppmärksammar du som distriktssköterska barn som närstående till anhörig som är svårt 

fysisk/psykiskt sjuk, skadad eller avlider?  Frågor såsom t.ex. Hur upplevde du det? Kan du 

berätta mer? Hur kände du då? Ställdes för att förtydliga och fördjupa det som informanten 

berättar om. Intervjuerna genomfördes på distriktssköterskornas arbetsplats, i rum som de 

själva valde. Intervjuerna spelades in på bandspelare och de tog mellan 36-60 minuter.  

 

Data analys  
En innehållsanalys är en metod för att hjälpa till att tolka en text och strukturera denna för att 

kunna beskriva dess innehåll (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna i den här studien 

transkriberades och skrevs ut ordagrant med pauser, skratt och gråt för att få en djupare 

förståelse för textens innehåll. Textmaterialet lästes flera gånger av båda författarna. Ur 

texterna tog författarna ut meningsbärande enheter efter noggrann analys, dels var och en för 

sig och sedan tillsammans som stämde överens med syftet. Enligt Lundman och Hällgren 

Granheim (2008) börjar analysprocessen med att finna meningsbärande enheter, som ord, 

meningar eller stycken som stämmer med studiens syfte. De meningsbärande enheterna 

kondenserades och det väsentliga i texten sparades för att göra texten mer komprimerad. 

Därefter abstraherades texten och meningsenheterna lyftes till en högre nivå genom att förses 

med koder. De koder som togs ut beskrev meningsenhetens innehåll, de klipptes ut och lästes 

flera gånger av författarna för att identifiera likheter och skillnader i texten (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2008). Kategoriseringen startade genom att likartade koder bildade en 

underkategori, nio underkategorier framkom, därefter utgjorde underkategorierna tre 

kategorier med väl avgränsat och likartat innehåll som svarade på frågan ”Vad” (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2008). Avslutningsvis i analysprocessen framkom ett tema som svarar på 

frågan ”Hur” och går som en ”röd tråd” genom alla kategorier: Se och skapa delaktighet.  

 

Tabell 1. Exempel på hur analysprocessen genomfördes. 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori Tema 

Det är komplext de här 

situationerna i hemmen 

det är det, varje hem är 

unikt och varje situation 

är annorlunda. Har man 

jobbat länge får man en 

 

Att 

uppmärksamma 

den unika 

familjen och 

utifrån egen 

 

Anpassa vården 

efter familjens 

behov 

 

Vikten av en 

god relation 

 
Se och skapa 

delaktighet 
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erfarenhet, människor är 

så olika. Man har ju med 

sig en erfarenhet och en 

trygghet när man har 

med sig många fall men 

man kan aldrig liksom 

veta hur det blir eller 

vad det är för 

intentioner, man får ju 

vara väldigt inkännande 

och se var behovet finns. 

 

erfarenhet 

kunna stödja på 

bästa sätt. 

Barns rättigheter? Ja 

inte hålla utanför det blir 

inte bra i längden, men 

som förälder är det 

svårt, skydda barnet, gör 

man det av kärlek så 

löser det sig, men inte 

glömma att försöka få 

med dem, för de känner, 

dom ser och så kanske 

de inte vågar fråga, 

pratar inte dom så vågar 

de inte fråga kanske, om 

man kanske gömmer 

medicinlådan under 

sängen, vilka signaler 

ger det till barnen då 

kanske.  

 

 

Inte hålla 

barnen utanför 

 

 

Se och göra hela 

familjen 

delaktig 

 

Familje- 

centrerad 

vård 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
Etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en diskussion 

om hur man bör handla. Även om vissa frågor som rör etik måste regleras formellt handlar 

etik inte endast om lagar och regler. Etiska aspekter är särskilt viktiga i forskning eftersom 

den på lång sikt har stor påverkan. Forskningsetikens grundsten är Helsingforsdeklarationen 

från 1964 som föreskriver etiska regler för forskning på människor. Till de etiska riktlinjerna 

hör att man måste informera om samtycke från en försöksperson eller, för omyndiga personer, 

en person som har försökspersonens bästa för ögonen. Det finns fyra allmänna etiska 

huvudkrav på forskning. Det första är informationskravet som innebär att berörda deltagare 

ska informeras om forskningens syfte, att deltagandet är frivilligt och att medverkan kan 

avbrytas när som helst. Nästa krav är samtyckekravet som innebär att informanter ger sitt 

samtycke och bestämmer därmed själv över sin medverkan. Det tredje kravet innebär att alla 

uppgifter ska behandlas konfidentiellt och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av 

uppgifterna samt fjärde kravet som är nyttjande kravet vilket innebär att insamlade uppgifter 

om enskilda personer endast får användas för avsett forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2002). 
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Noggranna etiska överväganden har gjorts av författarna under hela arbetets gång för att 

enskilda individer inte skall fara illa. Enligt högskolans riktlinjer för examensarbete på 

magisternivå krävs inte någon etikprövning då studiens material samlas in via intervjuer, det 

krävs endast att intervjupersonen ger sitt samtycke (Högskolan i Borås, Institutionen för 

vårdvetenskap, 2010). Informerat samtycke från intervjupersonerna och deras chefer gällande 

studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, upplägg och de eventuella risker och/eller fördelar 

med studien bör höra till samtycket (Kvale & Brinkmann, 2009). Nyttan med studien är att 

beskriva distriktssköterskors erfarenheter av hur barn som närstående till anhörig med svår 

fysisk/psykisk sjukdom, skada eller avlider uppmärksammas i vården och de eventuella 

brister som finns. Risk med studien kan vara att datamaterialets underlag är för litet och att 

data bearbetas och tolkas på ett felaktigt sätt. Risken kan också vara att distriktssköterskorna 

tar upp situationer som för dem varit svåra, obehagliga minnen kan komma fram, men nyttan 

med att få berätta om upplevelserna anses överväga. 

 

RESULTAT 
 

Resultatet redovisas genom ett tema, tre kategorier och nio underkategorier. Tema, kategorier 

och underkategorier har framkommit under analysprocessen av intervjuerna med sex stycken 

distriktssköterskor och deras erfarenheter av hur barn som närstående uppmärksammas i 

vården. Temat som är den ”röda tråd” av mening som återkommer i alla kategorier i resultatet 

är: Se och skapa delaktighet. 

(Tabell 2) 

 

Tabell 2. Resultat i form av underkategorier, kategorier och tema. 

 

Underkategori 

 

Kategori 

 
Tema 

Anpassa vården efter familjens 

behov 

Se och skapa en relation med 

barnen 

 

Vikten av en god relation 

 
Se och skapa  
delaktighet 

Skapa trygghet 

Att vara spindeln i nätet 

  

Se och göra hela familjen 

delaktig 

 

Familjecentrerad vård 

 

Uppmärksamma förnekelse av 

sjukdom 

  

Samverkan med olika instanser 

inom hemsjukvården 

 

Tvärprofessionell samverkan 

 

Samverkan inom 

barnavårdscentralen 

  

Samverkan inom 

skolhälsovården 
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Se och skapa delaktighet 
 

Temat som löper som en ”röd tråd” genom hela resultatet är att se och skapa delaktighet. Som 

dsk måste man se familjen som en helhet och försöka skapa en familjeinriktad vård. Behoven 

inom familjen skall uppmärksammas utifrån varje enskild familjemedlem och utifrån familjen 

som en grupp som interagerar med och är beroende av varandra. Att skapa möjlighet till att 

alla i familjen blir delaktiga i det som händer i familjen är avgörande för hur 

familjemedlemmarna skall kunna hantera den förändrade livssituationen samt hur relationerna 

inom familjen skall kunna behållas och utvecklas. Att se barnens behov av råd, stöd och 

information är viktigt för att deras hälsa och välbefinnande inte skall äventyras när anhörig är 

svårt fysiskt/psykiskt sjuk, skadad eller avlider. 

 

Vikten av en god relation 
 

Som distriktssköterska framkommer det i resultatet hur viktigt det är att skapa en god relation 

till alla i familjen, genom att anpassa vården, skapa trygghet, se barnen och vara spindeln i 

nätet, detta för att familjens behov skall tillgodoses.  

Anpassa vården efter familjens behov 

Situationerna i hemmen är komplexa, varje hem är unikt och människor är olika beskriver 

distriktssköterskor (dsk) i hemsjukvården (hsv). De betonar att vården måste anpassas efter 

familjens behov och önskemål. När dsk arbetat länge och varit med om många olika fall, ger 

det erfarenhet och trygghet i yrkesrollen, då vet dsk att de aldrig i förväg kan veta hur det blir 

utan de får vara inkännande och se vilka behov familjen har. Ett exempel på detta är en dsk 

berättelse om en situation där en mamma avlidit i hemmet och familjen ville att mamman 

skulle hämtas samma kväll, det var storhelg, snö, halt och jätte svårt att ta sig fram, dsk ringde 

begravningsbyrån och de lyckades hämta mamman sent på kvällen, allting blev som familjen 

önskade. Dagen efter besökte dsk familjen och hon kunde se i snön att det hade varit en vådlig 

sista färd. Tiden inför ett besök i familjen är också svår att planera, den måste anpassas efter 

familjens behov, olika saker tar olika lång tid hos familjerna, ibland tar det betydligt längre tid 

än beräknat upplever dsk. En dsk utryckte: 

 
Man får försöka anpassa sig till situationen och ibland tar det betydligt längre tid än 

man har räknat med 

 

I en hsv har de alltid efterlevandesamtal efter det att någon avlidit, de ringer och frågar om 

familjen vill att de skall komma, ibland vill de vänta, en familj ville att dsk skulle komma 

direkt. Dsk, familjen och assistenten samlades då efter det att föräldern avlidit, de fick då 

möjlighet att ställa frågor och dsk svarade så gott hon kunde. Dsk uttrycker: 

 

Man har inte svar på alla frågor utan man får svara så gott man kan och stötta så 

gott man kan och så 

 

I en annan hsv där erbjuder de inte efterlevandesamtal, de skickar ett kort och efter en tid 

skickas ett utvärderingsformulär om hur de upplevt vården, men ingen annan uppföljning 

erbjuds. 
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Se och skapa relation med barnen    

Det finns många aspekter för dsk att beakta i mötet med familjer i kris. En aspekt är att 

uppmärksamma och skapa en relation med barnet/barnen i familjen. En dsk menar: 

 

vården när barn är närstående är familjebunden 

 

Att kunna sprida glädje i sorgen är en annan aspekt. En dsk berättade om en familj där pappan 

var sjuk i cancer och när sonen fyllde år, gav dsk honom gummihandskar som hon blåst upp, 

de såg ut som roliga tuppar och en stickburk med ”farligt avfall” som hon gjort som en 

sparbössa. Barnet var imponerad och blev mycket glad. En annan viktig aspekt för dsk är att 

försöka få barnet/barnen att känna ett förtroende och en tillit till dsk så att de vågar prata och 

fråga dsk om de undrar över något. En dsk i hsv beskriver ett barns förtroende för henne när 

hon fick en fråga som berörde henne djupt, så djupt att hon gråter när hon berättar. Ett barn på 

ca 5 år var så orolig för att det inte kunde gråta efter mammans död. Dsk berättar: 

 

..då lekte vi, vi klättrade upp i en båt som pappan byggt och barnet berättade att det 

inte kunde gråta fast mamma var död. - Jag sa då till barnet att det måste du inte 

göra nu, det kommer sen. Bara du kan prata om det så räcker det 

 

Barnet fortsatte sin lek och dsk frågade om barnet kände sig nöjd med svaret, det var barnet.  

Dsk uppmärksammade och synliggjorde barnet genom att delta i leken och tog barnets oro 

och sorg på allvar samt bekräfta de känslor barnet upplevde. Redan från början hade dsk 

bejakat sitt barnasinne i mötet med barnen i familjen för att skapa en relation med dem och för 

att kunna se och fånga deras behov av stöd, dsk upplevde att det även berikade hennes 

arbetssätt. Barnen i en annan familj med en sjuk mamma var från 5-9 år och en dsk i hsv lade 

extra resurser på att synliggöra och samtala med det äldsta barnet då dsk lagt märke till att 

barnet knöt sig inom sig själv. Tillslut kom även det barnet och mötte upp när dsk kom på 

besök, trots den svåra och tunga situationen, kände dsk en tacksamhet över att ha kunnat 

skapa en relation med alla barnen i familjen. Att ge barnet tid för att lära känna en dsk är 

viktigt eftersom relation med barnen kan utvecklas efterhand och när barnen är och vill vara 

med när dsk kommer på besök bekräftar även att de är delaktiga i familjen menar dsk. 

 

Det är viktigt att ge barnen stöd och information när sjuk anhörig befinner sig på ett boende 

inom kommunal verksamhet säger dsk. Att som personal finnas tillhands och vägleda barnen 

så att de i lugn och ro får bekanta sig med miljön, personalen och den nya situationen är 

viktigt då det tar tid att förstå och bli trygg i en främmande och ny situation. En dsk berättade 

om en familj där dottern från början var otrygg i miljön men där personalen hjälpte henne att 

hantera situationen och efterhand kände hon tillit och ett stöd i personalen och kunde slappna 

av. Dottern vågade ställa frågor, fick svar och hjälp till att närma sig mamman. Dottern fick 

veta att det var naturligt att vara rädd och ledsen. Tillslut kunde dottern komma dit efter 

skolan slutat, ensam eller med kompisar, vilket dsk ansåg var bra eftersom dotterns kompisar 

då visste vad hon gick igenom och att hon kunde anförtro sig även till dem. Dsk relaterar till 

en situation som dsk tyckte var så fin och som bekräftade att dottern kunde närma sig 

mamman trots den annorlunda platsen. Dsk berättar: 

 

hon ville vara med sin mamma men visste inte hur hon skulle vara, vilket vi hade ett 

samtal om, jag och barnet. Så en dag hittade jag barnet, i mammas säng, målandes 

mammas tånaglar. Detta värmde mig och jag blev så glad att se dem så tillsammans 
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När det gäller barn och ungas rättigheter beträffande deras behov av information, råd och stöd 

är det inget som de i en hsv egentligen pratar om berättade dsk, en dsk funderade vidare att 

det kanske är något som de skall ta upp och synliggöra lite mer. I en annan hsv har de 

riktlinjer men de har inte brutit ut barnen som en egen grupp, utan då hänvisar de till Region 

och kommunsamverkan i Sjuhärads vårdprogram, Rekos program om barn och sorg, de 

arbetar mot hela familjen som en enhet berättade dsk.  

 

Dsk:orna berättade om olika svåra situationer som de möter med familjer på bvc bl.a. 

mammor som mist barn strax innan beräknad förlossning, då får dsk vara extra observanta på 

både mamman och syskonet när de kommer till bvc för kontroller, för att uppmärksamma hur 

barnet, mamman och familjen mår. När det gäller föräldrar som inte mår bra pga. depression 

eller annan psykisk sjukdom, då kan det vara svårt att uppmärksamma dessa barn, eftersom 

föräldrarna oftast inte berättar om sin ohälsa. När föräldrar och barn kommer på besök till bvc 

tittar bl.a. dsk på samspelet mellan barnet och föräldern/föräldrarna, de kan då 

uppmärksamma om relationen inte verkar fungera, de kan se om barnet verkar trygg, rädd 

eller skygg. När det gäller de nyfödda barnen är EPDS screening ett bra verktyg för att visa 

hur mamman och familjen mår, om mamman svarar rättvisande berättar dsk:orna. Visar 

screeningen höga poäng kan det indikera på depression hos mamman. Då samtalar dsk och 

mamman om hur de skall gå vidare, om mamman önskar stöd och hjälp i form av stödsamtal 

med dsk eller eventuellt kontakt med psykolog.  

 

Informationen om att det finns svår sjukdom, skada i familjen får dsk:orna på bvc oftast av 

någon av föräldrarna. Dsk:orna säger att hjälp finns att få för barnen om dsk:orna bedömer att 

de behöver det. Dsk kan endera själv erbjuda stödsamtal, då kommer oftast barnet med den 

friska föräldern. Frågor dsk ställer är: hur fungerar det hemma, har de någon hjälp av andra 

vårdgivare eller släktingar och om hon kan vara behjälplig med något. Dsk erbjuder även att 

föräldrarna kan ringa vid behov av stöd och information. Om familjen behöver mer 

professionell hjälp kan dsk kontakta barnpsykologen, eller stödenheten i kommunen, som kan 

ge stöd och råd i hemmet. Oftast brukar familjen uppskatta stödet även om de först kan vara 

lite betänksamma och anse att de borde sköta det själva, stödet sker alltid utifrån barnets 

behov. En dsk förklarade: 

 

ja så jag har ju mina kontakter jag vet ju vart jag skall vända mig 

 

Dsk:orna reflekterade över hur föräldrarna får information om att de själva skall ta kontak 

med dsk på bvc när någon i familjen är sjuk. En dsk funderade och sade: 

 

Hmm det gör vi nog inte så mycket mer än om de kommer och berättar och då säger 

jag att då kanske jag kan hjälpa till med detta eller att då kan ni komma extra till 

mig, generellt berättar man nog inte, det tror jag inte, det tror man nog att folk vet, 

fast det kanske inte alla vet? 

 

Dsk i skolverksamheten har en viktig roll när det gäller stöd till barnen anser en dsk. Dsk 

måste vara lyhörd och kunna se behovet och försöka fånga upp de barn som behöver stöd, 

annars finns risk för att barn blir helt ensamma om de inte själva går till skolsköterskan menar 

dsk. Oftast handlar det om samtalsstöd under kortare eller längre perioder. Dsk lyssnar, pratar 

och ger råd till barnet. Oftast kommer barnen till mottagningen men ibland får dsk hämta 

dem. Dsk upplever att barnen gärna kommer för samtal. En dsk menade: 
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det är kanske inte så lätt att gå i 8-9 och få bra betyg och så är de oroliga och lever i 

en ovisshet när någonting inträffat i familjen 

Skapa trygghet 

Vikten av kontinuitet, tar dsk:orna upp oavsett vilken patient det än är, barn, vuxna eller äldre. 

Att det är så få sjuksköterskor som möjligt som besöker familjen, kommer det ny personal 

hela tiden då blir det väldigt många möten och det kan skapa otrygghet för patienten och 

familjen. Istället bidrar sjuksköterskors kontinuitet och tillgänglighet till att skapa trygghet, 

familjen vet vem eller vilka det är som kommer till dem, vem de skall kontakta vid behov 

samt att de alltid kan nå en sjuksköterska dygnet runt. Om en dsk tidigare har haft kontakt 

med familjen i ett annat sammanhang, kan det också bidra till att familjen känner trygghet, de 

har redan då en etablerad kontakt, det är som att vara steget före ansåg dsk:orna. En dsk 

uttryckte: 

 

de vet vem man är och vad man går för 

Att vara spindeln i nätet 

Dsk beskriver att när de arbetar som patientansvarig sjuksköterska i hsv är det viktigt för dem 

att veta vilken roll de skall ha i vårdandet av patienten och familjen, de beskriver det som att 

vara spindeln i nätet. Det måste vara tydligt vem som skall vara spindeln, den 

patientansvariga sköterskan eller skall avdelningen på sjukhuset vara det. Är det den 

patientansvariga sköterskan som är spindeln då kan han/hon också ta kontakt med andra 

professioner för familjens olika behov. Att ha ordning på de basala uppgifterna med PM och 

hur arbetet skall utföras, är också viktigt som dsk, då kan de lättare arbeta, prata och skoja 

samtidigt med bl.a. barnen som är närstående. Men om dsk är rädd för mötet, då kan hon/han 

inte fokusera på barnet/barnen utan då har dsk fullt upp med att klara av sin egen yrkesroll. En 

dsk menar: 

 

Det handlar nog om tryggheten hos en själv och hur van man är att arbeta i dessa 

situationer 

 

Dsk:orna har olika strategier för att hantera sin roll i mötet med familjer i kris, en dsk i hsv 

hade som strategi då hon hade ett mycket komplicerat fall, att stanna vid en sjö, andas in och 

hämta ny kraft. Dsk gjorde detta efter varje besök hos familjen. Funderingar som dsk hade var 

om arbetet hon utförde var rätt och om hon var rätt person på rätt plats. Dessa stopp vid sjön 

var mycket viktiga för dsk. Hon uttryckte: 

 

Att jag tyckte det var så svårt… mer att jag kände att jag liksom är jag rätt person för 

detta men så fick jag rätt så mycket feedback i familjen vilket gav styrka att orka i 

vårdsituationen 

 

En dsk på bvc tror att osäkerhet i yrkesprofessionen och många praktiska sysslor gör att 

många gånger blir barn och ungdomar inte tillräckligt involverade i vad som händer med sjuk 

anhörig. Dsk menade: 

 

Ja det är en känsla så… man vet inte riktigt som personal hur man skall och vad som 

är just rätt och fel.  Det kanske är just för att det inte finns några riktlinjer att följa i 

den frågan just 
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Familjecentrerad vård 

 
För att bedriva familjecentrerad vård behöver distriktssköterskan se och göra hela familjen 

delaktig och vara uppmärksam på förnekelse av sjukdom inom familjen. 

Se och göra hela familjen delaktig 

För dsk:orna innebär det en vårdrelation med hela familjen när anhörig är svårt 

fysiskt/psykiskt sjuk, skadad eller avlider, det är många gånger svårt, då familjeförhållandena 

kan vara mycket komplicerade anser dsk:orna. Dsk:orna berättade om olika svåra 

familjeförhållanden, en dsk berättade t.ex. om en familj som var nyinflyttad med tonårsbarn 

varav en tonåring inte flyttade med familjen då de inte orkade leva tillsammans. Svåra 

händelser hade hänt tidigare och det var stor oro i familjen. Mamman var svårt sjuk och avled 

i hemmet, men då var hela familjen samlad, dsk berättade att de tog ett fantastiskt vackert 

farväl av mamman, de hade tänt levande ljus i hela rummet och mamman var klädd i fina 

kläder, de ville att den sista bilden av mamman skulle bli ett vackert minne för dem alla. En 

dsk på bvc berättade om en sårbar familj med en mamma med psykisk sjukdom, när mamman 

blev gravid för andra gången, tätt efter det att deras första barn föddes, mådde hon mycket 

dåligt, hon var även inlagd på sjukhus, situationen för pappan var mycket tuff. Barnet föddes 

med ett handikapp. Pappan blev sjuk, han orkade inte längre, han fick då stöd från olika 

professioner. En annan dsk i hsv berättade om en mamma i en familj som avstod behandling 

pga. sin religion, samtidigt som religionen gav henne trygghet var hon kluven då hon inte ville 

lämna barnen, mamman grubblade en hel del över sitt beslut.  Ytterligare en mamma som en 

dsk vårdat, planerade och förberedde sin egen begravning, bl.a. så beställde hon kläder till 

barnen till begravningen, kläderna fick sedan hänga framme för att mamman skulle se dem, 

det var en stark upplevelse berättade dsk. 

 

Som dsk är det viktigt att fråga patienten/familjen vilka vårdkontakter de har sedan tidigare, 

anser dsk:orna. Har familjen redan en kontakt med t.ex. kurator på sjukhuset eller skall dsk 

försöka etablera den kontakten, dsk kan också om hon/han har kontakt med sjukhuset även 

fråga dem vilken information familjen fått och om kurator är inkopplad. 

 

Att involvera och göra alla i familjen delaktiga i familjens situation hanterar familjerna på 

olika sätt, berättade dsk:orna. En del familjer har problem med att involvera alla, medans det i 

andra familjer är helt naturligt att alla i familjen skall vara delaktiga. För den friska föräldern 

kan det vara svårt att räcka till för alla i familjen. En dsk berättade att i en familj där mamma 

var mycket svårt sjuk och döende i cancer, var pappan mycket stark och trygg, han hade en 

nära relation till deras tonåring, samtidigt som det var mycket positivt upplevde dsk att 

mamman som var sjuk blev utanför och lite ensam. I en annan familj var det tonårsdottern 

som ville involvera mamman som var i ett palliativt skede, hon skickade kort via 

mobiltelefonen för att höra vad hon tyckte om en klänning som hon och pappan sett och 

funderade på att köpa till dottern, berättade en annan dsk. När barnen blir involverade och får 

vara med i det som sker inom familjen, med den sjuke föräldern och följa förändringarna 

skapar det trygghet, de kan då också ha kvar sin naturliga relation med föräldrarna anser 

dsk:orna. En dsk berättade: 

 

mitt under leken kunde de krypa upp och lägga sig hos mamma, det var så himla 

naturligt och man kände att de inte var rädda trots att hon såg annorlunda ut på 

slutet 
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Jag var förundrad över hur de kunde springa omkring där och leka samtidigt som 

mamman låg i sin sjukhussäng, det är ju så hemskt när föräldrar dör så unga. Att de 

ändå var mitt i familjen 

 

Att ge information och stöd till patienten och familjen är en del av det arbete som dsk:orna 

gör, de kan t.ex. tillsammans med läkare informera patienten i vilken fas hon/han befinner sig 

i sitt sjukdomstillstånd, en dsk berättade att i ett fall där de sagt att det var begränsad tid kvar, 

då ville patienten, kvinnan, att de skulle informera maken, eftersom hon visste att familjen 

inte accepterat eller tagit till sig hennes sjukdom. Dsk samlade då, patienten, maken och 

läkaren för samtal. Då läkaren och dsk även tog upp hur viktigt det är att barn får vara 

delaktiga önskade kvinnan att också dottern skulle få bli informerad och involverad, även 

maken förstod då vikten av det. Läkaren erbjöd även samtalsmöjligheter med bl.a. psykolog 

på vårdcentralen, skolsköterskan och skolläkaren samt kyrkan. Dsk menade: 

   

Att informera och låta barnet ta del av det som sägs och görs den tid som den 

anhörige har kvar vet man av erfarenhet är viktigt och är en del i bearbetningsfasen 

 

När barnet/barnen inte blir delaktiga i det som sker inom familjen är det mycket viktigt att 

dsk:an uppmärksammar det, för att försöka få föräldrarna medvetna om vikten av att låta 

banen få vara delaktiga och inte stå utanför. I en familj där pappan alltid följde med 

tonårsdottern när de besökte mamman på korttidsboendet uppmärksammade en dsk det och 

samtalade med pappan för att han skulle tillåta dottern att komma själv, mamman och dottern 

hade även önskat om egen tid tillsammans.  

Uppmärksamma förnekelse av sjukdom 

Ett annat problem som dsk:orna i hsv tar upp är när familjemedlemmar och eventuellt släkten 

förnekar sjukdom, när de vill att det skall vara som vanligt fast en familjemedlem är svårt 

sjuk. Förnekelsen kan bidra till att de blir oense inom familjen, släkten, samt att de inte blir 

nöjda med den vård som ges till den sjuke föräldern, varken på sjukhuset eller inom den 

kommunala verksamheten berättar dsk:orna. När föräldrar förnekar sjukdom är det risk för att 

barnen inte får den hjälp och det stöd som finns att tillgå för dem, då förälder/föräldrarna 

kanske anser att det inte behövs utan de vill sköta det själva inom familjen. En dsk uttryckte: 

       

Vi vet inte om hon tog någon hjälp utifrån, för pappan ville hålla i det själv 

 

Dsk:orna anser att det är viktigt att försöka få föräldrarna att förstå att barnen behöver känna 

sig involverade och delaktiga i det som sker inom familjen trots att föräldrarna tror sig skydda 

barnen genom att hålla dem utanför. Efterhand som förälders sjukdom fortskrider kan 

förnekelsen mer och mer accepteras inom familjen, men det kan vara mycket svårt i vissa 

familjer berättade dsk:orna. Barn förstår, de är lyhörda för det som sker inom familjen, när de 

inte vågar fråga skapar det oro och i längden blir det inte bra ansåg dsk:orna, men kan 

samtidigt förstå att förälder vill skydda sitt barn och gör det oftast av kärlek. En dsk menade:                    

               

de känner, de ser 

 

Det är viktigt att relationerna mellan familjemedlemmarna får fortgå och ibland även 

utvecklas när närstående i familjer drabbas av svår fysisk sjukdom, skada eller psykiskt 

funktionshinder anser dsk:orna.  När en svårt sjuk förälder vårdas på ett boende kan tiden som 

föräldern vårdas där vara avgörande för hur familjen accepterar sjukdomen och hur barnen får 

bli delaktiga i det som sker, berättade en dsk, som exempel berättade dsk om en familj där 

mamman var i ett palliativt skede, mamman var på ett korttidsboende i 3 månader innan hon 
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avled, tiden var viktig då det tog 1-1 ½ månad innan familjen accepterade sjukdomen och 

tillät tonårsdottern att bli involverad och få besöka mamman själv. Dottern och mamman hade 

ett stort behov av att få vara tillsammans själva. När mamman blev försämrad valde dottern 

själv att stanna hemma från en resa. Dsk berättade att dottern sagt att hon kände sig nöjd över 

sitt beslut, att hon hellre ville vara med mamma på slutet, hela familjen hade varit där 

tillsammans. Mamman hade sedan blivit lite bättre och kämpade för att vara med när dottern 

konfirmerades, efteråt hade mamman sagt, ja nu kan jag släppa, hon var nöjd, mamman dog 

ett par dagar senare. Dottern var inte närvarande precis när mamman dog men pappan 

hämtade dottern och hon fick ta farväl och se sin mamma, de grät och dsk upplevde att 

avslutet blev mycket fint. Dsk ansåg: 

 

Om det sedan är ett dödsfall är det mycket viktigt att barnen får vara med och ta på 

den döde, detta för att de skall se att det inte är något farligt 

 

Tvärprofessionell samverkan 
 

Tvärprofessionell samverkan är viktig för att uppmärksamma barns behov och livsvärld i ett 

tidigt skede i vårdkedjan. 

Samverka med olika instanser inom hemsjukvård 

Dsk:orna säger att både samverkan och samarbete med andra yrkesprofessioner är viktigt för 

att kunna stötta barn till anhörig som är svårt fysisk sjuk, skadad eller har psykisk 

funktionsnedsättning. Under intervjuerna beskrev dsk:orna när detta samarbete fungerar väl, 

när det brister och gav även förslag på hur samverkan kan förbättras.  

 

Ett väl fungerade samarbete beskrev dsk:orna inom hsv med sjukhusets palliativa resursteam, 

ett team med läkare, sjuksköterska och kurator som de kan kontakta när dsk egna resurser inte 

räcker till för att stötta barnen och familjen. De egna kollegorna är också viktiga då de kan ge 

ett bra stöd, genom att lyssna och ge respons på tankar och känslor som kan dyka upp under 

en vårdrelation med en familj. Dsk:orna tar även upp om de skall ha ett samarbete med 

skolan, när det gäller att uppmärksamma något barns reaktioner om en anhörig är sjuk, då är 

det viktigt att dsk förankrar det hos föräldrarna innan, så att förtroendet mellan dsk och 

föräldrarna inte äventyras. Tyvärr finns det också brister i samverkan, vilket kan få 

konsekvenser för barnen. Inom hsv ansåg dsk:orna att flera aktörer inte alltid gynnade 

samverkan utan någon måste ha ett helhetsansvar, som kan styra upp och besluta om de behov 

och åtgärder som behövs för att det skall fungera på ett bra sätt kring barn och familj.  Brister 

i överrapporteringen mellan sjukhus och hemsjukvården är ett annat problem som dsk:orna  

tar upp, när t.ex. remiss saknas skapas det en otrygghet, dels för familjen och dels för dsk:orna 

som inte vet vilka direktiv de skall arbeta efter. I hsv ansåg dsk:orna att sjukhusen borde ha 

rutiner för hur stöd, råd och information till barn i familj med sjuk anhörig ges för att de redan 

på sjukhuset skall få en översikt av de behov som barnet uttrycker.  Sjukhuset bör redan från 

början utarbeta samverkan med andra vårdgivare och professioner som kommer att möta 

barnet och familjen för att vården skall kunna bli optimal. Vilken vård som är bäst för 

familjen har en dsk i hsv tillsammans med omvårdnadspersonal reflekterat över. När det är en 

familj med barn involverade och där den anhörige är i ett palliativt skede är det extra viktigt 

att familjen blir informerade om hospice på sjukhuset innan de kommer till kommunal 

verksamhet, detta för att familjen skall kunna göra ett medvetet val. På hospice kan hela 

familjen få mer hjälp av olika professioner som finns under samma tak som t.ex. kurator och 

psykolog. Dsk tror att det är jätte viktigt med kurator och psykolog när barn är involverade. 

Inom den kommunala verksamheten kan de endast erbjuda den hjälpen och då får de själva ta 
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sig dit, det blir mer komplicerat. En dsk funderade och resonerade över vilken vård som 

kanske hade varit bäst för en speciell familj, hospice hade kanske varit ett bättre alternativ för 

familjen men i detta fall kanske hospice hade blivit för mycket på en gång, här gick de lite 

långsammare och närheten för familjen till boendet var mycket viktigt. Dsk menade: 

 

Hon hade säkert erbjudits hospice, men hon ville vara här, det var ju nära för 

familjen och för dottern, skolan låg ju bredvid 

 

 

Samverkan inom barnavårdcentralen 

Fungerande samverkan inom bvc beskrev dsk:orna sker genom ROS-möten. På dessa möten 

kan t.ex. dsk, barnhälsovårds läkare, barnmorska, kurator, socialtjänst och personal från 

psykiatrin medverka. ROS-mötena är till för att stötta familjer och se till barnens bästa.  

Dsk:orna upplever att samarbetet fungerar bra, ger säkerhet i arbetet och forumet resulterar i 

ett gott stöd till familjer och barn. En annan instans som en dsk arbetar med inom bvc är 

stödenheten i kommunen, där arbetar socionomer som familjebehandlare, för att stödja barn 

och familjer när det krisar i vardagen av olika anledningar. Kontakt och upplysning om 

stödenheten förmedlades antingen av dsk på bvc eller via informationsblad och visitkort samt 

besöker personalen från stödenheten öppna förskolor och informerar om verksamheten. När 

det gäller bvc berättade dsk:orna att de inte har någon samverkan med slutenvården när någon 

i familjen är svårt fysisk sjuk eller skadad, utan informationen förmedlas via föräldrarna, det 

är föräldrarna som uttrycker om det finns behov av stöd, råd eller information av något slag 

till barnet och familjen. En dsk uttryckte: 

 
föräldern kanske går på någon urologenhet eller mag och tarm enhet och dem har 

jag ingen alls kontakt med, inte nått 

 

För att förbättra samverkan mellan olika verksamheter och professioner föreslog en dsk på 

bvc mindre möten med t.ex. primärvård, barnhälsovård, socialtjänst, skola och andra instanser 

som arbetar för att stödja barn. Detta för att de skall få kännedom om varandras verksamheter, 

vad de har för möjligheter och vilket stöd de kan ge till barnen, familjen och vad de kan vara 

behjälpliga med i samverkan. 

Samverkan inom skolhälsovården 

För dsk som arbetar inom skolan är samverkan med olika professioner en stor del av arbetet, 

när det gäller vilket stöd barnet/ eleven har behov av. En dsk med erfarenhet av 

skolhälsovården berättar att elevhälsoteamet med specialpedagog, kurator, psykolog, rektor 

och lärare träffas regelbundet för att diskutera barnets/elevens behov av stöd, råd och 

information, detta sker naturligtvis med vårdnadshavarnas medgivande. Dsk uttryckte: 

 

Ja, kuratorn och jag samarbetade mycket, ja även med psykologen också, vi måste ha 

våra förlängdas armar, ja det är jätte viktigt, kring barnet/eleven 

 

Alla professioner är jätte viktiga, men i skolans värld anser dsk att det är kuratorn som är 

spindeln i nätet. Även inom skolhälsovården brister samverkan med andra vårdgivare, de 

saknar kontakten med bl.a. slutenvården. Dsk menar att samverkan skulle gynna barnet/eleven 

om dsk skulle få vetskap från andra vårdgivare om vad som hänt eller kommer hända i en 

familj med barn där anhörig är svårt fysisk sjuk, skadad eller har psykisk funktionsnedsättning 

eller kanske till och med har avlidit. Dsk skulle då kunna uppmärksamma barnets behov av 

olika insatser tidigare. 
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DISKUSSION 

Metod diskussion 
En kvalitativ studie är lämpligast då den används när syftet är att beskriva den livsvärld och 

de kunskaper som individen erfar enligt Kvale och Brinkman (2009). I den kvalitativa 

forskningsintervjun har forskaren en önskan att få reda på hur människor erfar sin värld om ett 

visst fenomen (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm, 2008). Då författarna hade en önskan att få 

reda på distriktssköterskornas erfarenheter av hur barn som närstående uppmärksammas i 

vården valdes en kvalitativ forskningsintervju. Det är i mötet med informanter som en helhet 

och djupare förståelse kan skapas, och faktorer som tonfall, mimik och kroppsspråk var 

viktiga för att kunna ställa följdfrågor under intervjun.  Den induktiva ansatsen användes för 

att analysera texten så förutsättningslöst som möjligt (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). 

Innehållsanalys är en bra metod för att tolka och strukturera texten för att innehållet skulle 

kunna beskrivas.  

 

En fördel med att använda en kvalitativ intervjumetod är att det inte finns några förut 

bestämda rätt eller fel. Författarna hade en viss förförståelse av barn som närstående eftersom 

de arbetar som sjuksköterskor inom hemsjukvården, de anser att deras förförståelse gjorde att 

de lättare kunde förstå distriktssköterskornas erfarenheter och komplexiteten som de beskrev i 

mötet med familjerna. Enligt Dahlberg (1997) kan förförståelsen ses som en 

bakgrundskunskap som gör att fenomenet kan förstås. Dahlberg, et al. (2008) anser att om ett 

fenomen skall beskrivas måste det göras genom en öppenhet, mottaglighet och objektivitet för 

att vara tillförlitligt. För att författarna skulle kunna se fenomenet, barn som närstående, 

utifrån distriktssköterskornas erfarenheter var det viktigt att medvetandegöra den egna 

förförståelsen. För att kunna medvetandegöra förförståelsen och sätta sina egna tankar och 

känslor åt sidan samtalade och skrev författarna ned sina egna tankar och erfarenheter av att 

arbeta med barn som närstående inför intervjuerna. Författarna anser att det var mycket viktigt 

eftersom de blev medvetna om den egna förförståelsen och på så sätt kunde de förhålla sig 

mer öppna och objektiva till distriktssköterskornas egna erfarenheter av fenomenet. 

 

Verksamhetscheferna som tackade nej till att delta ansåg att de inte hade den erfarenheten av 

barn som närstående vilket kan diskuteras då författarna menar att dessa barn finns inom alla 

vårdområden. Kriteriet att vara distriktssköterska kan vara en orsak till att informanterna 

begränsades eftersom arbetet inom hemsjukvård eller på vårdcentral inte kräver 

distriktssköterskekompetens. Antalet informanter kan ses som få men författarna anser i 

enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) att antalet är beroende på undersökningens syfte. 

Författarna anser att informanternas erfarenhet gav ett tillräckligt underlag för studiens syfte.  

 

Författarna använde sig av en intervjuguide med öppna intervjufrågor, eftersom den utgår från 

livsvärldsteorin så som den erfars av individen. En intervjuguide är också viktig för att inte 

författarnas förförståelse skall lysa igenom när intervjuerna genomförs enligt Dahlberg 

(1997). Fördelarna med att använda en intervjuguide var att författarna, som båda intervjuade, 

hade en och samma utgångsfråga och ett par följdfrågor som de ville få svar på för att syftet 

skulle besvaras. Intervjuguiden gav författarna en viss trygghet när de skulle ställa sina frågor, 

eftersom de var noviser i intervjuteknikens konst, de anser också att intervjuguiden kan ses 

som ett redskap för att föra intervjun framåt. Nackdelarna med intervjuguiden var att 

författarna blev kanske för fokuserade på att få svar på frågorna i intervjuguiden istället för att 

vara öppna och följsamma i intervjun och det som distriktssköterskorna berättade om. Kvale 

och Brinkmann (2009) anser att utgångsfrågan skall vara tydlig och beskriva en händelse eller 

situation. Författarnas utgångsfråga var: Hur uppmärksammar du som distriktssköterska barn 
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som närstående till anhörig som är svårt fysisk/psykiskt sjuk, skadad eller avlider. Författarna 

anser att utgångsfrågan fick informanterna att berätta om olika händelser och erfarenheter de 

varit med om i vårdande situationer av familjer med barn som närstående och de följdfrågor 

som ställdes fördjupade deras reflektioner av dessa händelser. Författarna upplevde att 

berättelserna aktiverade deras tankar, känslor och därmed deras förförståelse, de fick därför 

vara extra observanta på sig själva så att följdfrågorna inte skulle bli ledande utifrån deras 

förförståelse. Dahlberg (1997) menar att nackdelar med intervjuer är bl.a. att frågor kan bli 

ledande. 

 

Innan intervjun startade samtalade författaren och informanten för att skapa en öppen och 

trygg atmosfär. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att de första minuterna av en intervju är 

avgörande för hur intervjun blir. För att informanten skall vilja berätta om upplevelser och 

känslor är det viktigt att få en uppfattning om intervjupersonen. Författarna var noviser inom 

djupintervjuteknikens svåra konst vilket kan ha påverkat intervjusituationen samt de svar som 

informanterna gav. Intervjuerna varade olika lång tid som kan förklaras dels av 

informanternas egna erfarenheter och deras vilja till att berätta om dem och dels av 

författarnas förmåga till att få dem att berätta och reflektera.  

 

För att öka resultatets tillförlitlighet och överförbarhet till andra studier och vidare forskning 

har författarna noga redogjort för analysprocessens olika steg, urval av deltagarna, 

yrkeserfarenhet, ålder och utbildning. Granskär och Höglund-Nielsen (2008) påtalar vikten av 

att redogöra hela analysprocessen för att öka resultatets tillförlitlighet och överförbarhet till 

andra studier. Författarna anser att analysarbetet blev mer genomarbetet då de var två som 

kunde tolka, diskutera och reflektera över materialet. Enligt Lundman och Hällgren Granheim 

(2008) stärks tillförlitligheten i studien då författarna kan diskutera och reflektera över 

materialet. Citaten stärker tillförlitligheten ytterligare. Författarnas tanke med att fråga efter 

informanter från både hemsjukvård och på vårdcentral var att få en bredare kunskap om hur 

barn som närstående uppmärksammas på olika ställen i vården. Det medförde att urvalet blev 

få från de olika verksamheterna. Författarna inser att det kanske hade varit bättre att endast 

tillfråga informanter från en verksamhet, dels för att få ett större urval och dels för att fånga 

fenomenet inom den verksamheten. Samtidigt anser författarna att resultatet är intressant då 

distriktssköterskornas erfarenheter från flera verksamheter medförde att barn som närstående 

kan beskrivas från olika håll i vårdkedjan med likheter och skillnader. 

Resultat diskussion  
Det framkom under intervjun att informanterna inte hade kännedom om lagen (SFS, 

2009:980) därför har inte deras arbetssätt förändrats och anpassats efter barn som närståendes 

behov av råd stöd och information. Riktlinjer och rutiner saknas men det behövs för att barnen 

skall uppmärksammas i vården. Barn kan inte ses isolerade från sina föräldrar lika lite som 

föräldrarna kan ses isolerade från sina barn, därför bör vården vara familjecentrerad. Att barn 

blir delaktiga i familjens situation är mycket viktigt för barnens hälsa och förmåga till att 

förstå vad som händer i familjen. Barns sorg måste uppmärksammas när anhörig avlider för 

att de skall få den hjälp och det stöd de behöver i sorgeprocessen. Vilket ansvar olika 

verksamheter inom vården tar för att uppmärksamma barn som närstående varierar enligt 

resultatet. 

Vikten av en god vård till hela familjen 

Det centrala som framkom i resultatet är att vården måste anpassas till hela familjens behov 

och önskemål och se dem som en helhet. Viktigt att veta att familjen kan ge emotionellt stöd 

och bekräftelse och förebygga sjukdom samt främja tillfrisknandet (Kirkevold & Stromsnes 

Ekern, 2003). Eftersom det är så viktigt att vården inte enbart skall inriktas på den sjuke, 
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skadade familjemedlemmen utan hela familjen bör distriktssköterskornas arbete med familjer 

diskuteras och struktureras på ett sätt så att vården blir familjecentrerad anser författarna. 

 

Distriktssköterskorna skall vara inkännande, observanta och finna lösningar i mötet med 

familjen. Det ställer också krav på närvaro, flexibilitet, engagemang och en öppenhet för att 

familjens behov skall tillgodoses (Vandall-Walker, Jensen & Oberle 2007). Det är familjens 

relationer och interaktioner som är det centrala i omvårdnaden vilket också Barnhill (1979) 

skriver om. 

 

För distriktssköterskorna är tiden en viktig faktor för att få möjlighet till att kunna skapa en 

god relation och för att få en överblick över familjens behov. Det är viktigt att 

medvetandegöra de närståendes resurser och situation eftersom det kan innebära att familjens 

fysiska, psykiska och emotionella lidande kan lindras (Nolbris, 2009; Tanninen, Häggman-

Laitila & Pietilä, 2009). Distriktssköterskan kan hjälpa till att kartlägga familjens nätverk, 

behov och ta reda på om föräldrarna själva vill tala med barnet eller om de vill ta hjälp av 

andra yrkesgrupper med specialkompetens. Det är viktigt att familjen får information om 

olika vårdformer, informationen kan t.ex. ges på en vårdplanering på sjukhuset då för och 

nackdelar med exempelvis hospice, boende inom kommunen eller hemsjukvård kan 

diskuteras för att familjen själv skall kunna välja vad de tror är bäst för dem.  Även behov av 

andra professioner såsom kurator och psykolog hjälp kan tas upp, skulle kontakterna redan 

vara etablerade kan distriktssköterskan samverka med dem utifrån familjens behov.  

Barn som närstående måste uppmärksammas i vården 

I resultatet framkommer att verksamheter i vården inte uppmärksammar barn som närstående 

tillräckligt, framförallt brister slutenvården i ansvar, informationsöverföring och samverkan 

med andra vårdgivare. Distriktssköterskorna påtalar, framförallt inom barnavårdscentralen 

och skolhälsovården att de saknar överrapportering från och samverkan med slutenvården när 

barn är närstående. Får distriktssköterskorna information om barnens situation kan de 

uppmärksamma barnen i ett tidigare skede, samverka med andra vårdgivare och ge en mer 

strukturerad och optimal vård till barnen. För distriktssköterskorna i hemsjukvården är det 

viktigt att veta vilket ansvar de skall ha i vården till familjen, om de skall vara den 

sammanhållande vårdlänken eller om annan vårdgivare skall vara det.  

 

Distriktssköterskorna har olika förslag på hur barn som närstående kan uppmärksammas 

bättre i vården genom tydligare ansvarsfördelning, informationsöverföring, samverkan och 

riktlinjer och rutiner. När vårdgivare inte överrapporterar till andra vårdgivare om barn som 

närståendes situation brister de enligt lag i ansvarstagandet och samverkan med andra 

verksamheter, konsekvenserna kan leda till att barnen inte blir uppmärksammade i vårdkedjan 

och inte får den hjälp och det stöd som de enligt lag har rätt till anser författarna. 

 

Det framkommer också i resultatet att riktlinjer saknas. I en hemsjukvård har de riktlinjer när 

det gäller barns rättigheter av råd, stöd och information men barnen har inte brutits ut som 

egen grupp, utan vården anpassas till hela familjen. I en annan hemsjukvård har de inga 

riktlinjer, de har inte ens diskuterat barnens rätt när de är närstående. För att uppmärksamma 

barn som närstående behövs riktlinjer och rutiner, författarna anser att andra vårdgivare kan 

utarbeta liknande riktlinjer som det palliativa rådgivningsteamet på Kärnsjukhuset i Skövde 

utarbetade för att lyfta barnperspektivet i vuxenvården. Att ha rutiner och riktlinjer är av 

största vikt för distriktssköterskorna när de skall uppmärksamma och styra upp de behov av 

information, råd och stöd som barn som närstående har samt att planeringen och utförandet av 

vårdinsatserna blir likartade.  
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Många situationer har strukturerats utifrån vuxnas sätt att tänka och inte utifrån barnets 

erfarenhets eller tankevärld (Knutsson, 2006). I resultatet framkommer det att det är viktigt att 

distriktssköterskan försöker skapa en relation med barnen, genom att se och samtala med dem 

då kan förtroende och tillit skapas. Ett sätt att nå barnen kan vara genom att 

distriktssköterskan bejakar sitt barnasinne och deltar i barnets lek, humor och extra tid kan 

också leda till att skapa en kontakt och relation med barnet. För att se barnen som närstående 

är det viktigt att distriktssköterskan är trygg i sin yrkesroll, om distriktssköterskan är rädd 

inför mötet med familjen kan hon inte fokusera på barnen utan har fullt upp med att klara av 

sina uppgifter. Vet distriktssköterskan hur arbetsuppgifter skall utföras genom riktlinjer och 

rutiner kan hon lättare arbeta, prata och samtidigt skapa kontakt och relation med barnen. Att 

finnas till hands för barn som närstående när sjuk anhörig vistas på boende inom kommunen 

är också viktigt, för att vägleda barnen så att de i lugn och ro får bekanta sig med den nya 

miljön och situationen som kan vara skrämmande. Personalen får då även möjlighet till att ge 

stöd och information utifrån barnets behov samt bekräfta barnets tankar och känslor. Psykisk 

sjukdom hos förälder kan vara mycket svårt för distriktssköterskan på bvc att uppmärksamma 

eftersom föräldern inte alltid berättar om sin ohälsa, hon kan då i samspelet mellan barnet och 

föräldern upptäcka att det finns något som stör relationen. EPDS screening är ett bra verktyg 

för distriktssköterskan att upptäcka depression hos en nybliven mamma. Hjälp och stöd finns 

att få inom barnhälsovården för både barnet, mamman och hela familjen som t.ex. stödsamtal 

med distriktssköterskan, barnläkaren, psykolog eller stödenheten framkommer i resultatet. För 

att distriktssköterskan inom skolhälsovården skall kunna fånga upp barn som närståendes 

behov måste hon vara lyhörd annars är risken stor att barnen blir helt ensamma. Hjälpen och 

stödet som distriktssköterskan ger till barnen är framförallt stödsamtal, behöver barnet annan 

hjälp finns andra professioner inom skolan som har andra viktiga funktioner, som t.ex. 

kuratorn. 

Vårdrelationens betydelse för delaktighet 

I resultatet framkommer det att det är mycket viktigt att distriktssköterskor uppmärksammar 

när barn inte blir delaktiga i det som sker i familjen. Distriktssköterskorna har olika 

erfarenheter av hur familjerna hanterar att göra barnen delaktiga i familjens förändrade 

livssituation, för en del föräldrar är det naturligt att involvera barnen medans andra föräldrar 

ville skydda barnen från det svåra.  Föräldrars förnekelse av sjukdom var en annan orsak till 

att barnen inte involverades och blev delaktiga, det finns då stor risk för att barnen inte får den 

hjälp och det stöd som finns att tillgå. För barnet är det alltid bättre samt en rätt att få 

kännedom om sådant som berör familjen och påverkar deras livssituation (Knutsson & 

Bergbom, 2007). Distriktssköterskan har en mycket viktig roll att ge stöd och information till 

föräldrarna för att de skall bli medvetna om hur viktigt det är att låta barnen få vara delaktiga 

och inte stå utanför. Även om föräldrarna vill väl genom att skydda barnen har barnen oftast 

redan förstått, sett och hört vad som sker inom familjen. Blir inte barnen informerade och 

delaktiga kan det leda till att de känner sig utanför, rädda och inte vågar fråga. När en anhörig 

vistas på ett boende inom kommunen kan tiden där vara avgörande för hur familjen accepterar 

sjukdom och hur barnen görs delaktiga i sjukdomsförloppet. Om alla i familjen är delaktiga i 

situationen underlättar det samtalen inom familjen och samhörigheten stärks enligt Knutsson 

(2006).  

 

Föräldrarna kan uppleva en rädsla för att ge informationen till barnet samt kunna hantera 

barnets reaktioner på rätt sätt (Knutsson & Bergbom, 2007). För föräldrarna är det viktigt att 

de får det stöd och information som de behöver för att kunna involvera barnen på rätt sätt om 

sjukdom och behandling genom att vårdpersonalen ger råd om hur barnen kan informeras 

utifrån ålder och erfarenhet. Det är viktigt att barnet och den sjuke anhöriges relation får 

fortgå och utvecklas (Knutsson, 2006). Involveras barnen och får vara med i det som sker 
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inom familjen och följa förändringarna med den sjuke föräldern kan den sjuke anhöriga och 

barnets relation fortgå. Det är viktigt att låta barnet vara med och fatta beslut så att de kan 

känna sig delaktiga och nöjda med det som bestäms inom familjen. Resultatet visar att om 

barnet inte involveras kan barnets relation till den sjuke anhörige och det naturliga 

förhållandet dem emellan bli påverkat. Om barnet blir delaktigt är det lättare att bedriva en 

familjeinriktad vård som tillåter familjemedlemmarna att känna gemenskap och glädje i att 

vara tillsammans trots sjukdom och sorg. Med familjecentrerad vård kan alla i familjen göras 

delaktiga anser författarna. 

Uppmärksamma barn och sorg 

Barn som sörjer kan ibland ha svårt att visa det. Barnet kan uppleva att deras känslor är 

onormala, det är då viktigt att distriktssköterskan uppmärksammar barnet och informerar 

barnet om vilka känslor som kan dyka upp när en anhörig är svårt sjuk eller avlider.  Barn 

som drabbas av sorg behöver förståelse, rådgivning och stöd. Författarna anser att det är 

mycket viktigt det (Auman, 2007) och (Brown, 2009) skriver om att alla vuxna runt barnet 

inklusive vårdpersonal skall vara uppmärksamma på hur ett barn sörjer och när det är i behov 

av hjälp och stöd. Stödet barnet får kommer sannolikt att få en stor inverkan på hur de kan 

anpassa sig till förlusten och förändringen som uppstår när en anhörig avlider. Får barnet 

besöka den sjuke och säga adjö hjälper det barnet att bearbeta sorgen (Nolbris, 2009). 

Distriktssköterskorna betonar vikten av att låta barnet/barnen få vara med när anhörig avlidit 

och ta på den döde för att de skall se och förstå att det inte är något farligt samt ta adjö av sin 

anhörige. För att distriktssköterskan skall kunna nå barnet i sin sorg är det viktigt att vara 

lyhörd på barnets behov och försöker skapa en tillitsfull relation, distriktssköterskan kan 

använda leken som ett redskap i vårdrelationen för att bekräfta och uppmärksamma barnets 

sorg. När distriktssköterskorna fick denna kontakt med barnen upplevde de en tillfredställelse 

över barnets förtroende till dem som även berikade deras arbetssätt. Författarna anser att det 

är viktigt att som distriktssköterska ha kunskap om hur barn kan uttrycka sin sorg utifrån ålder 

och utvecklingsnivå, dels för att hon skall kunna uppmärksamma barnets sorg och dels för att 

kunna förklara barnets sorgereaktioner till de anhöriga så att de kan stödja sina barn i 

sorgeprocessen.  

 

Efter det att nära anhörig avlidit är efterlevandesamtal inget självklart som alla familjer som 

vårdas inom hemsjukvården erbjuds. I en hemsjukvård erbjuder distriktssköterskorna alltid 

efterlevandesamtal, i en annan hemsjukvård erbjuder de inte efterlevande samtal utan skickar 

endast ut ett frågeformulär om hur de som närstående upplevt vården, någon annan 

uppföljning erbjuds inte. Att erhålla efterlevandesamtal bör vara något som alla familjer skall 

erbjudas, dels för att alla i familjen skall få möjlighet till att ställa frågor och funderingar men 

också för att det ger distriktssköterskorna möjlighet till att uppmärksamma barns sorg och 

eventuella behov av stöd anser författarna. I den här studien påtalade framförallt 

distriktssköterskan med erfarenhet av skolhälsovården värdet av att tidigt kunna få 

information från andra vårdgivare om t.ex. nära anhörig avlidit för att fånga upp barnets 

behov av stöd, råd och information.  

 

Kliniska implikationer 
 

 Den här studien har bidragit till att författarna har reflekterat över åtgärder som kan 

leda till att barn som närstående uppmärksammas på ett mer optimalt sätt i vården 

enligt lagen (SFS, 2009:980).  
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 I utbildningen till sjuksköterska och distriktssköterska bör även barn som närståendes 

behov och rättigheter ingå i undervisningen.  

 

 Författarna anser att lagen måste belysas och ansvaret lyftas i varje verksamhet som 

bedriver vård så att informationsöverföring, samverkan, riktlinjer och rutiner skall 

skapas för att säkra vården till barn som närstående. 

 

 Lagen (SFS, 2009:980) bör lyftas fram i alla verksamheter som bedriver vård till barn 

som närstående genom att analysera, reflektera och diskutera verksamhetens 

skyldigheter enligt lagen.  

 

 Beträffande ansvarsfrågan, informationsöverföring och samverkan är det mycket 

viktigt att varje verksamhet ser över vilket ansvar de har till barn som närstående och 

andra vårdgivare i vårdkedjan enligt avtal, detta kan göras genom mål - beskrivning 

för verksamheten. 

 

 Alla verksamheter bör upprätta riktlinjer och rutiner utifrån ett barnperspektiv för att 

barns rätt och behov som närstående skall tillgodoses i vården. 

 

 Ökad utbildning och handledning till sjuksköterskor och distriktssköterskor för att 

kunna: utforma en familjecentrerad vård, uppmärksamma och identifiera barn som 

närstående och deras behov av råd stöd och information, belysa vikten av att barnen 

blir delaktiga i det som sker inom familjen samt för att kunna uppmärksamma barns 

sorg utifrån ålder och utvecklingsnivå. 

 

 Att distriktssköterskans erfarenheter samt livsvärldsperspektiv tas till vara för att ny 

kunskap och förståelse skall kunna utarbetas och utvecklas. 

 

Fortsatt forskning 
Vidare forskning inom ämnet att uppmärksamma, stödja och informera barn som närstående 

behövs för att öka kunskapen och medvetenheten om barnens behov. Forskning som riktar sig 

till barnens egna upplevelser kan leda till ny kunskap och förståelse för barnens situation när 

anhörig är svårt fysisk/psykiskt sjuk, skadad eller avlider. Författarna anser att mer forskning 

behövs göras för att granska hur lagen efterlevs i vården, forskningen kan leda till att 

socialstyrelsen behöver göra tillsyn i verksamheterna för att säkerställa att vården uppfyller de 

krav som lagen ställer på vårdgivare. Hur vården kan överföra information och samverka med 

andra vårdgivare utan att sekretessen äventyras är också ett område som behövs tydliggöras, 

struktureras och utvecklas. Fortsatt forskning inom vårdvetenskapens område kan vara att 

granska t.ex. distriktssköterskans omvårdnad till familjer med svårt sjuk eller skadad anhörig 

och samtidigt göra djupintervjuer med föräldrar och barn för att undersöka om de erhåller den 

vård de har behov av från distriktssköterskan.   

 

KONKLUSION 
 

Resultatet i den här studien visar på att den nya lagen som kom i januari 2010 gällande barns 

rättigheter till information, råd och stöd när en nära anhörig är svårt fysisk/psykiskt sjuk, 

skadad eller avlider har inte haft den genomslagskraft som tanken var med lag ändringen. 
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Ansvarsfrågan inom vården måste tydliggöras, informationsöverföringen förbättras, 

samverkan utvecklas och riktlinjer och rutiner skapas för att säkra vården till barn som 

närstående enligt lagen. Risken är annars att barn som närstående inte får det stöd och den 

hjälp de har rätt till. Resultatet i studien visar att vården till familjer är komplex för 

distriktssköterskorna, varje familj är unik och hanterar svår sjukdom och skada inom familjen 

på olika sätt. När distriktssköterskor arbetar med familjer där anhörig är svårt fysisk/psykiskt 

sjuk, skadad eller avlider bör vården vara familjecentrerad och anpassas efter familjens behov 

och önskemål. För att fånga familjens och barn som närståendes behov måste 

distriktssköterskan vara trygg i yrkesrollen, lyhörd, inkännande, observant och se samspelet 

mellan barn och föräldrar. Distriktssköterskan har en viktig roll att hjälpa, stödja och 

uppmärksamma hur familjen hanterar den förändrade livssituationen, är familjen väl 

informerad, har de kontakter sedan tidigare med t.ex. kurator eller psykolog, är alla i familjen 

involverade och delaktiga eller hålls barnen utanför och hur hanterar barnen 

livsförändringarna. Studien har gett kunskap om distriktssköterskans komplexa men viktiga 

roll för att barn som närstående skall uppmärksammas i vården. Förhoppningen är att studien 

skall leda till diskussion och framtagande av riktlinjer och rutiner så att alla i vårdkedjan tar 

sitt ansvar enligt lagen som de är ålagda att följa för att barns rätt till information, råd och stöd 

skall tillgodoses. Det kan leda till att barnen blir mer uppmärksammade och delaktiga i 

familjens situation med ett mildrat lidande till följd. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 
 

 Härryda 2010-09-27 

 

Informationsbrev 
 

Information till berörd verksamhetschef på vårdcentral eller i hemsjukvård. 
 

Hej. 

Vi heter Annica och Karina och vi arbetar som sjuksköterskor inom hemsjukvården. Vi läser 

till distriktssköterskor på högskolan i Borås och skall utifrån den här studien skriva ett 

examensarbete på 15 högskolepoäng. Uppsatsens titel är: Distriktssköterskors erfarenheter 

av hur barn som närstående uppmärksammas i vården. 

 

Bakgrund: I arbetet som sjuksköterskor i hemsjukvården möter vi barn i familjer med tex 

svårt sjuk anhörig. Vi upplever att stöd till dessa barn ofta saknas. Risken är att dessa barn far 

illa när deras behov av information, råd och stöd inte tillgodoses. Det är ett problem som 

uppmärksammats därför har lagtexten ändrats i (HSL),(1998:531) kap 2 § 1, för att stärka 

barnets rätt till information, råd och stöd om barnet har en svårt sjuk anhörig. 

Syftet är att beskriva distriktssköterskors erfarenhet av hur barn som närstående till anhörig 

med svår fysisk/psykisk sjukdom, skada eller avlider uppmärksammas i vården. 

Information om undersökningen. Vi vänder oss till distriktssköterskor som arbetar i 

primärvård på vårdcentral eller i hemsjukvård samt har erfarenhet av arbete med barn vars 

nära anhörig/förälder har varit/är svårt fysisk/psykisk sjuk, skadad eller avlidit. Studien 

kommer att genomföras med intervjuer som bandas och tar en timma. Deltagandet är frivilligt 

och kan avbrytas när som helst. Inspelningarna behandlas konfidentiellt och kommer att 

sparas i 10 år, inga obehöriga har tillgång till bandet. Inga uppgifter som kan röja identitet 

dokumenteras. 

Vi kommer att inom en snar framtid ta kontakt med er för att följa upp detta brev och 

efterhöra om det är möjligt för oss att intervjua någon eller några distriktssköterskor som 

arbetar i er verksamhet. Vi skulle uppskatta att vid det tillfället få namn och kontaktuppgifter 

till distriktssköterskan eller distriktssköterskorna som vi kan tillfråga om att delta i studien. 

 

Handledare för studien är: Susanne Knutsson, Lektor vid Högskolan i Borås  

Telefon nr: 033-43 54 725 

Om ni har några frågor eller vill komma i kontakt med oss kan ni nå oss via e-post eller 

telefonnummer enligt nedan. 

 

Med vänlig hälsning  

Annica Löfström                                                         Karina Gustafsson 
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E-post: annica _tony@hotmail.com                            E-post: karina.gustafsson@bredband.net 

Tel: 0701-18 22 33                                                      Tel: 0707-36 17 44 
 .....................................                                            ..................................... 

Härryda 2010-09-27 

 

 

Samtyckesblankett 
 

Jag har läst den skriftliga informationen om studien och även fått muntlig information från 

författarna. Jag är medveten som verksamhetschef att distriktssköterskans deltagande är 

frivilligt och kan närsomhelst avbryta sin medverkan. Jag är också medveten om att 

inspelningarna behandlas konfidentiellt och kommer att sparas under 10 år samt att inga 

uppgifter som kan röja distriktssköterskans identitet dokumenteras. 

 

Härmed samtycker jag till att kontakt får tas med distriktssköterska inom vår verksamhet för 

att delta i studien: Distriktssköterskors erfarenheter av hur barn som närstående 

uppmärksammas i vården 

 

Ort och datum: ___________________________________________________________ 

 

Namnteckning: ___________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
 

 Härryda 2010-09-27 

 

Informationsbrev 
 

Information till distriktssköterskor om deltagande i studien: Distriktssköterskors 

erfarenheter av hur barn som närstående uppmärksammas i vården. 
 

Hej. 

Vi heter Annica och Karina och vi arbetar som sjuksköterskor inom hemsjukvården. Vi läser 

till distriktssköterskor på högskolan i Borås och skall utifrån den här studien skriva ett 

examensarbete på 15 högskolepoäng. 

 

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område trädde en ny lag (2009:980) i kraft den 1 januari 2010. Lagen handlar 

om barn som närstående. Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenhet av 

hur barn som närstående till anhörig med svår fysisk/psykisk sjukdom, skada eller avlider 

uppmärksammas i vården.   

 

Information om undersökningen. Vi vänder oss till dig som är distriktssköterska och arbetar i 

primärvård på vårdcentral eller i hemsjukvård samt har erfarenhet av arbete med barn vars 

nära anhörig/förälder har varit/är svårt fysiskt/psykiskt sjuk, skadad eller avlidit. Studien 

kommer att genomföras v. 40-42 med intervjuer som spelas in på band. Intervjun beräknas ta 

ungefär en timma. Inspelningarna behandlas konfidentiellt. Ditt deltagande är frivilligt och du 

kan avbryta din medverkan när du vill. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, inga 

uppgifter som kan röja din identitet dokumenteras. 

 

Handledare för studien är: Susanne Knutsson, Lektor vid Högskolan i Borås  

Telefon nr: 033-43 54 725 

 

Om ni har några frågor eller vill komma i kontakt med oss kan ni nå oss via e-post eller 

telefonnummer enligt nedan. 

 

Med vänlig hälsning  

Annica Löfström                                                         Karina Gustafsson 

E-post: annica _tony@hotmail.com                            E-post:  karina.gustafsson@bredband.net 

Tel: 0701-18 22 33                                                      Tel: 0707-36 17 44 
 .....................................                                            ..................................... 
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Härryda 2010-09-27 

 

 

Samtyckesblankett 
 

Jag har läst den skriftliga informationen om studien och även fått muntlig information från 

författarna. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag närsomhelst kan 

avbryta min medverkan. Jag är också medveten om att intervjun spelas in på band som 

kommer att bevaras under 10 år samt att inga obehöriga har tillgång till bandet.  

 

Härmed samtycker jag till att delta i studien: Distriktssköterskors erfarenheter av hur barn 

som närstående uppmärksammas i vården. 

 

Ort och datum: ___________________________________________________________ 

 

Namnteckning: ___________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
 

 

 

 

 

Intervjuguide 

 
 

Ramfakta 

 

Ålder 

Utbildning 

Yrkeserfarenhet 

 

Utgångsfråga: 

Hur uppmärksammar du som distriktssköterska barn som närstående till anhörig som är svårt 

fysisk/psykisk sjuk, skadad eller avlider? 

 

Följdfrågor: 

Hur beaktar du som distriktssköterska barns och ungas rättigheter och behov vars nära 

anhörig/förälder är/har varit svårt fysisk/psykisk sjuk, skadad eller som avlider? 

 

Hur ger du som distriktssköterska information, råd och stöd till barn vars nära 

anhörig/förälder är/har varit svårt fysisk/psykisk sjuk, skadad eller som avlider? 

 

Hur utifrån distriktssköterskans perspektiv bemöts barn och unga, ges möjlighet till trygghet, 

delaktighet och inflytande? 

 

Inom vilka områden brister det, enligt dig som distriktssköterska i beaktandet av barns och 

ungas delaktighet och inflytande. 
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