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Sammanfattning    
Barn befinner sig i olika utvecklingsstadier och mognadsnivåer under uppväxten. Att 
vara barn och anhörig till en sjuk förälder kan skapa oro och osäkerhet, därför är det av 
vikt att sjuksköterskan stödjer och informerar barnet. Barn har enligt lag rätt att få stöd 
och information kring sin sjuka förälder. Samtidigt har sjuksköterskan en skyldighet att 
fånga upp anhörigas behov. Hälsofrämjande familjesamtal hjälper sjuksköterskan att 
fånga upp barn och individanpassa mötet ur ett barnperspektiv. Att involvera barnet i 
föräldrarnas vård kan minska risken att barnet utvecklar psykosocial ohälsa. Syftet med 
denna studie var att beskriva sjuksköterskans möte med barn som anhöriga. Studien 
utgörs av en litteraturöversikt som bygger på åtta artiklar. Artiklarna analyserades enligt 
Fribergs mall och tre teman och tio subteman bildades; Att möta barn är en utmaning, 
En stödjande organisation och En stödjande kommunikation. Resultatet visar på 
kunskapsbrist gällande barns utvecklingsstadier samt avsaknad av rutiner och riktlinjer 
för att synliggöra och möta barn som anhöriga. Sjuksköterskor upplever att det är en 
utmaning att möta tonåringar. Barn har behov av att bli involverade i sin förälders vård 
för att känna välbefinnande, dock kan föräldrarna hindra sina barn i tron om att skydda 
dem. Stöd från kollegor är en viktig del av sjuksköterskans arbete, även i form av en 
kunnig kollega så kallad barnrepresentant som fungerar som en resurs i arbetet med 
barn som anhöriga. Diskussionen innefattar bristen på kunskap, barns delaktighet, 
rutiner och riktlinjer samt sjuksköterskans möjlighet till reflektion.  
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INLEDNING 

Sjuksköterskan möter dagligen barn som anhöriga i sitt arbete och inte minst på 
avdelningar inom onkologi, hematologi och psykiatri. Under sjuksköterskeutbildningen 
får sjuksköterskestudenten kunskap om de lagar och riktlinjer samt kompetenskrav som 
råder för sjuksköterskor men begränsat med kunskap vad gäller barn och barn som 
anhöriga. Detta gör att det finns brister i sjuksköterskans bemötande av barn som 
anhöriga till en sjuk förälder, vilket kan leda till att det redan utsatta barnet blir mer 
utsatt. Av egna erfarenheter, både som sjukvårdspersonal och barn till en sjuk förälder, 
har vi valt att lyfta detta ämne då vi anser att det är viktigt att öka förståelsen och sprida 
kunskap kring mötet med barn som anhöriga vidare. 
 
Västra Götalandsregionen (2019) bekräftar att barn mår bra av att få stöd och 
information om en sjuk förälder. Hälso- och sjukvården har skyldighet att sprida 
kunskap vidare till barnen gällande en förälders sjukdomstillstånd, både inom psykisk 
och somatisk vård. Därför anser vi att det är viktigt att stödja barn som anhöriga genom 
att lyfta samt skapa en diskussion kring ämnet. 
 
BAKGRUND 

Barn som anhöriga 
Arman (2015, ss. 88–89) förklarar att en anhörig är någon som finns i den berördas 
närhet, den som lider i tystnad, och ingår i dess livsvärld som en enhet. Anhörig till en 
patient faller under hälso- och sjukvårdens ansvar och har därför rätt till stöd och 
information. Dahlberg och Ekebergh (2015, s. 95) talar om anhörig som en del av 
patientens levda sammanhang. Det kan vara närmsta familjen, släkt, vänner eller annan 
nära person. Enligt Socialdepartementet (2009) är en anhörig någon som tar hand om 
och ger vård till en nära relaterad person. I den här studien används ordet anhörig 
tillsammans med ordet barn, som illustrering till ett barn som är anhörig till en sjuk 
förälder. 
 

Barns utveckling 
Barns utveckling och mognad ser olika ut i olika åldrar och förändras under hela 
uppväxten (Broberg 2015, s. 66). Wiklund Gustin (2015 s. 165) menar att barn 
utvecklas genom förändringsprocesser, tankemönster, känslor och förståelser som 
förändras med åldern. Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap och förståelse för 
barns utveckling för att kunna stötta de barn som är anhöriga till en sjuk förälder. Ett 
barn som inte får den stöttning den är i behov av riskerar att utveckla ohälsosamma 
mönster som vuxen. 
 
Broberg (2015a, ss. 66–68) skriver om fyra utvecklingsteoretiska perspektiv. 
Inlärningsteorin handlar om betingning, hur den yttre miljön påverkar barnet och 
människan genom antingen positiv eller negativ förstärkning. Den psykodynamiska 
teorin bygger på Sigmund Freuds studier som förklarar hur konflikter under barndomen 
påverkar människans personlighetsutveckling. Jean Piaget arbetade fram den kognitiva 
utvecklingsteorin som förklarar hur barn i olika åldrar lär sig genom att ta emot och 
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bearbeta information, kunskap och intryck. Anknytningsteorin förklaras av John 
Bowlby som ett av barnets mest grundläggande behov. Det sociala samspelet mellan 
barnet och den vuxne samt hur det utgör trygghet och grunden för barnets lärande. 
Dessa fyra utvecklingsteoretiska perspektiven ligger till grund för barns utveckling. 
 

Från spädbarn till tonåring 
För ett barn i spädbarnsåldern (0–1 år) är relationen mellan föräldern och barnet oerhört 
viktigt för barnets känsla av trygghet. Separationsångest är något som sker redan vid 
denna ålder och barnet kan uppleva rädsla i närheten av främmande människor. Ett barn 
i förskoleåldern (3–6 år) börjar utforska omgivningen mer självständigt och har 
utvecklat en stark egen vilja, vilket ofta leder till konflikter. Dessa konflikter är dock 
viktiga för barns utveckling då barnet lär sig att förhandla och förståelsen för rätt och fel 
ökar. Barn i förskoleåldern är ofta mörkrädda och vill inte bli lämnade ensamma. Dessa 
barn har också en del tankar kring döden och rädsla för att en närstående ska dö. Här är 
det viktigt att möta barnets tankar och rädslor och ge tydliga och ärliga svar. I 
skolåldern (6–12 år) utvecklas barns självständighet vidare och det sociala nätverket 
breddas. Kamratrelationer har stor betydelse för självkänslan. Runt nio års ålder 
utvecklar barnet ett mer perspektivtänkande, detta gör att barnet kan se världen ur 
andras perspektiv och förståelsen för omgivningen ökar. Det finns en risk att barnet 
skapar en rädsla för att vara annorlunda och deras självbild förändras. Att bli tonåring 
(13–18 år) innebär fysiska förändringar då det lilla barnet helt plötsligt ska bli vuxen. 
Det är ett ständigt sökande efter en egen identitet. I tonåren sker en del konflikter med 
föräldrarna och är en viktig del i utvecklingen. Tonåringar är duktiga på att förmedla 
sina egna rättigheter och att förhandla för sin självständighet och egna ansvar. De umgås 
mer med sina kamrater än med familjen, dock är familjen fortfarande en viktig och 
trygg del för tonåringen (Broberg 2015, ss. 68 – 71). 
 

Barnet möter hälso- och sjukvården 
Socialstyrelsen (2013, ss. 9, 15, 60–61) beskriver barn som anhöriga som en utsatt 
grupp i samhället, med en beroendeställning till de vuxna. Barn som anhöriga, och 
framför allt yngre barn, kan ha svårt att förstå den situation som de ställs inför. Att vara 
anhörig till en sjuk förälder kan leda till känslor som oro, ensamhet och ökat 
ansvarstagande. Barn som inte får det stöd och den information som behövs kan bilda 
egna uppfattningar om situationen. Den enhet där barnets förälder vårdas på har 
skyldighet att ge information, stöd och råd till det anhöriga barnet. Socialstyrelsen 
menar att en viktig skyddsfaktor för barn är känslan av sammanhang (KASAM). Enligt 
Jansson och Drevenhorn (2015, s. 86) innebär KASAM att vården skall utformas så att 
stöd och information leder till förståelse, hanterbarhet och begriplighet. 
 
Björk, Darcy, Jenholt Nolbris och Hedman (2017, ss. 233–234) skriver att 
hälsofrämjande familjesamtal har visat sig ha god effekt för barn som anhöriga. Under 
samtalen får de möjlighet att delge tankar och erfarenheter kring den situation som de 
står inför. Hälsofrämjande familjesamtal kan öka sjukvårdspersonalens möjlighet att 
möta barnet och anpassa informationen utifrån ett barnperspektiv för att på så vis göra 
barnet mer delaktig i vården. Ekebergh och Dahlberg (2015, ss. 130–131) skriver om 
det vårdande samtalet som grunden till en vårdande relation. Det vårdande samtalet kan 
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vara såväl verbalt som ordlöst, vilket ställer krav på sjuksköterskan. Syftet med det 
vårdande samtalet är att minska lidande och öka välbefinnande hos patienten eller den 
anhörige. 
 
På uppdrag av Regeringen har Socialstyrelsen, med hjälp av flera aktörer, tagit fram och 
sammanställt en rapport som handlar om barn som är anhöriga till patienter inom hälso- 
och sjukvård (Hjern & Adelino Manhica 2013). Rapportens resultat visar att cirka 10–
12 % av barn i åldrarna 0–18 år hade minst en vårdnadshavare som någon gång under 
deras barndom vårdats på sjukhus för psykisk ohälsa, missbruk eller somatisk sjukdom. 
 
Barns psykologiska och fysiologiska hälsa påverkas av omständigheterna runt barnet 
och kan även påverka barns utveckling. Ett barn som anhörig till en sjuk förälder 
kommer alltså att påverkas av förälderns sjukdomssituation (Broberg 2015b, s. 45). Det 
är av vikt att sjuksköterskan har kunskap kring barns olika utvecklingsstadier och 
mognadsnivåer för att på rätt sätt kunna bemöta och kommunicera med barnet när de 
besöker hälso- och sjukvården som anhöriga till sin sjuka förälder (Socialstyrelsen 
2018). 
 

Barns rättigheter 
FN:s barnkonvention (UNICEF 2009) är riktlinjer framtagna för barn och deras 
rättigheter till bland annat utveckling, information, hälso- och sjukvård och säkerhet. År 
2020 kommer dessa riktlinjer bli lag. Lagen kommer bland annat stödja föräldrar till att 
främja barns utveckling. Lagen kommer även innefatta barnets rättighet till tillgång av 
information och undervisning inom hälso- och sjukvården. 
 
Nordiska nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård (NOBAB) 
(2017) bildades 1980 och finns för att ge stöd åt barn och unga inom sjukvården. 
NOBAB arbetar med utvecklingsprojekt och forskning i samverkan med FN:s 
barnkonvention. De förtydligar barns rättighet till bland annat delaktighet, utveckling, 
respekt och information anpassat efter psykiskt och fysiskt behov. Ekebergh och 
Dahlberg (2015, ss. 143–144) skriver att delaktighet är en förutsättning för att göra 
vården mer vårdande och på så vis öka välbefinnandet för patienter och anhöriga. 
Sjuksköterskans vårdande förhållningssätt i det vårdande samtalet ger möjlighet till 
stöd, information och delaktighet.  
 

Sjuksköterskans skyldigheter 
Svensk sjuksköterskeförening (2017a) skriver följande om sjuksköterskans 
kompetenskrav; “Sjuksköterskan ska ha pedagogisk kompetens för att kunna möta 
patienter och närstående med skilda kunskaper och behov” [...] Personcentrerad vård 
kännetecknas av att patient och närstående blir sedda och förstådda som unika personer 
med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar”.  
 
Sjuksköterskan har en etisk skyldighet att följa ICN:s fyra etiska koder (Svensk 
sjuksköterskeförening 2017b). Koden innehåller sjuksköterskans ansvar mot 
allmänheten och ställer krav om ett professionellt förhållningssätt. Sjuksköterskan skall 
bland annat bemöta, informera, respektera och anpassa mötet efter varje enskild individs 
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behov. Dahlberg och Ekebergh (2015, ss. 95–97) skriver om livsvärldsorienterad etik 
och vårdetisk delaktighet som grundläggande byggstenar i vårdandet. Den handlar om 
att respektera och förstå hela människans levda sammanhang samt dess koppling till 
delaktighet kring hälsa, vård och sjukdom. I en människas levda sammanhang ingår 
familj, barn och närstående.  
 
Förutom patienten har sjuksköterskan ansvar för patientens anhöriga och deras behov 
och hälsa då anhöriga ingår i patientens livsvärld. När en familjemedlem blir sjuk 
drabbas hela familjen och sjuksköterskan måste tänka och utgå ifrån familjefokuserad 
omvårdnad. Som anhörig är det risk att lidandet sker i tystnad och det är av vikt att 
sjuksköterskan kan fånga upp den anhörigas lidande för att försöka lindra lidandet. 
Anhöriga känner sig ofta åsidosatta och önskar mer information och stöd (Arman 2015, 
ss. 88–89). 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2018:1997) samt Patientsäkerhetslagen (SFS 
2018:1996) ska “barnets behov av information, råd och stöd särskilt beaktas om barnets 
förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en 
psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom 
eller skada [...]”. Även Socialtjänstlagen (SFS 2018:1894) belyser vikten av att barns 
uppväxt ska ske under trygga omständigheter och att barn ska få tillgång till det skydd 
och stöd de är i behov av. I Patientlagen (SFS 2014:821) belyses det även att anhöriga 
ska få medverka och vara delaktiga i den sjukes vård om så är möjligt.  
 

Befintlig forskning 
I en studie gjord av Knutsson och Bergbom (2007) framkommer det att sjuksköterskor 
upplever att de har begränsad med erfarenhet och kunskap för att möta barn som 
anhöriga på en intensivvårdsavdelning. De kände sig rädda och osäkra i hur de skulle 
bemöta barn och deras frågor och saknade riktlinjer att förhålla sig till. Sjuksköterskor 
som deltog i studien var dock överens om att barn behöver information och stöd före, 
under och efter de besökt en närstående.  
 
I en familj där en förälder blir sjuk saknar barnet information och stöd (Björk, Darcy, 
Jenholt Nolbris & Ahlström 2017, ss. 233–234). Barnet upplever ensamhet och önskar 
inget hellre än av få vara delaktiga och närvarande. Ekebergh och Dahlberg (2015, ss. 
129–132) skriver att sjuksköterskan har som uppgift att se och förstå patienten och 
dennes livsvärld, där anhöriga ingår. 
 
Socialstyrelsen (2013, ss. 19–21) skriver om att när barn som anhöriga inte får 
tillräckligt med stöd från sitt sociala nätverk, vilket inkluderar familj, skola, kamrater 
och sjukvården, riskerar de att utveckla ohälsa i nutid och i framtid. Alltså kan barnets 
välbefinnande, utveckling, kamratrelationer och skolgång påverkas negativt. 
Anknytningen mellan barn och föräldrar är en skyddsfaktor och är viktigt att beakta för 
att förebygga ohälsa i framtiden. 
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Vårdvetenskaplig förankring 
Det är viktigt att sjukvårdspersonalen har en positiv inställning för att kunna se, lyssna 
på och möta barnet och dess behov (Broberg 2015b, s. 48). Dahlberg och Ekeberg 
(2015, s. 95) beskriver hur viktigt det är att ta hänsyn till och förstå varje enskild 
individs behov av delaktighet inom hälso- och sjukvård. Vilket ställer krav på 
sjuksköterskan ur ett vårdande och vårdetiskt perspektiv.  
 
Coyne, Hallström och Söderback (2016) beskriver att det är viktigt att utgå ifrån ett 
barnperspektiv och en familjefokuserad omvårdnad för att engagera och göra barn 
delaktiga i den vårdande situationen. Då sjukvårdspersonal utgår ifrån barnets och 
familjens behov skapas förutsättningar för en god omvårdnad. Detta kan implementeras 
i vården genom att respektera och ta hänsyn till barnets självständighet, autonomi och 
mognad. Personal inom Hälso- och sjukvård behöver se barn och dess familj som en 
enhet och en del av ett sammanhang. Därför kommer familjefokuserad omvårdnad och 
barns rätt till delaktighet att spela en stor roll i denna studie.  
 
PROBLEMFORMULERING 

Barn behöver och har rätt till individuellt anpassad information och stöd när en 
närstående är sjuk. Det finns riktlinjer och lagar som styrker barnets rätt till information 
och stöd. Samtidigt har sjuksköterskor en skyldighet att stödja barn som anhöriga när en 
förälder är sjuk. När en sjuksköterska ger stöd och information möjliggör hen för 
barnets delaktighet i vården, vilket kan minska barnets lidande. Sjuksköterskan behöver 
stöd i sitt arbete för att kunna möta och stödja såväl föräldrar som det anhöriga barnet. 
Forskning stödjer att barn har behov av anpassad information och stöd för att uppleva 
hälsa och välbefinnande när en sjuk förälder vårdas inom hälso- och sjukvård. Därför 
behöver sjuksköterskor mer information och kunskap om hur de kan optimera mötet 
med barn som anhöriga för att barn skall få professionellt bemötande och stöd.  
 
SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans möte med barn som anhöriga. 
 
METOD 

Data 
Examensarbetet utgörs av en litteraturöversikt. En litteraturöversikt har som mål att göra 
en kartläggning av redan befintlig forskning inom ett begränsat område. 
Sammanställningen skall ge en överblick över problemet eller frågan och leda till 
förbättring inom det praktiska vårdarbetet (Friberg 2017, s. 144). 
 

Datainsamling 
Valda artiklar söktes i databaserna Cinahl och PubMed som är anpassade för hälso- och 
sjukvården. Då de artiklar som hittades i PubMed också fanns i Cinahl valdes det att 
utgå från artiklarna i Cinahl. Sökorden som användes vid första sökningen var; 
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“children as relatives” AND nurs*. Då denna sökning endast gav fyra användbara 
artiklar och det var svårt att få tag på forskningsartiklar gjorda på barn som anhöriga, 
gjordes ytterligare fem andra sökningar med sökord som; “children of impaired 
parents”, experiences, family centered care, child*, siblings, social support, 
psychosocial, children, nurses experiences, nursing samt relatives. De tre sista 
sökalternativen gav dock inga användbara artiklar. Samtliga rubriker lästes vid varje 
sökning och de artiklar med rubriker som verkade stämma överens med syftet valdes ut, 
vilket resulterade i 31 artiklar. Sedan lästes abstrakt på samtliga 31 artiklar vilket tillslut 
resulterade i åtta användbara artiklar som motsvarade syftet. Sökningen av artiklar 
sammanställdes i en tabell (se bilaga 1). 
 
Följande inklusionskriterier var; peer-reviewed, engelska, kvalitativ och kvantitativ 
ansats. Sökningen avgränsades till artiklar som var yngre än fem år, dock gav det för få 
träffar vilket resulterade i att gränsen höjdes till artiklar yngre än 10 år. Samtliga åtta 
artiklar var etiskt granskade och har fått etiskt godkännande av en etisk kommitté. 
 
I litteraturöversikten användes sex kvalitativa artiklar och två kvantitativa med 
kvalitativa öppna frågor. 

Dataanalys 
De valda artiklarna analyserades enligt Fribergs (2017, ss. 148–150) metod för en 
litteraturöversikt. Friberg förklarar att analysen av en litteraturöversikt bör ske genom 
förståelse av dess innehåll och sammanhang. Detta sker genom att forskarna läser 
igenom de utvalda artiklarna och sammanfattar metod, teori, perspektiv och resultat i en 
översiktstabell. Vidare söks likheter och skillnader i ord och siffror, beroende på 
kvalitativa eller kvantitativa artiklar. Sammanfattningen är till hjälp för att sortera in 
fynden i olika teman.  
 
Dubbletter av de åtta utvalda artiklarna skrevs ut för att sedan oberoende av varandra 
läsa de var för sig. Relevant innehåll i resultaten, som motsvarade det syfte som studien 
bygger på, markerades och sammanfattades av båda författarna. Författarna jämförde 
sedan sina sammanfattningar för att hitta likheter och olikheter, dessa sammanställdes i 
ett dokument (se bilaga 2). Med hjälp av en mindmap delades likheter och skillnader in 
i olika teman och subteman.  
 
RESULTAT 

Resultatet blev tre teman, varav två teman med tre tillhörande subteman och ett tema 
med fyra tillhörande subteman, totalt tio subteman. Teman och subteman presenteras i 
beskrivande form i resultatet och i diagrammet nedan. 
 
TEMAN SUBTEMAN 

Att möta barn är en utmaning ● Behov av kunskap och utbildning 
● Det krävs erfarenhet och 

självsäkerhet 
● Stöd av en barnrepresentant 
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En stödjande organisation ● Tid för att vårda mer än patienten 
● Stöd från riktlinjer, rutiner och 

lagar 
● En barnvänlig miljö underlättar 

En stödjande kommunikation ● Anpassad information för barn 
● Familjefokuserad vård 
● Att stödja föräldrar i sin 

föräldraroll 
● Att stödja barn som anhörig 

 
Att möta barn är en utmaning 
 

Behov av kunskap och utbildning 
Sjuksköterskor upplever att de saknar kunskap och utbildning när det möter barn som 
anhöriga till en sjuk förälder (Arber & Odelius 2018; Golsäter, Henricson, Enskär & 
Knutsson 2016; Houlihan, Sharek & Higgins 2012; Knutsson, Enskär, Andersson-Gäre 
& Golsäter 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 2017; O’Brien, Brady, Anand & Gillies 
2011). Bristen på kunskap kan leda till rädsla och osäkerhet i mötet med barn som 
anhöriga till en sjuk förälder (Golsäter et al. 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). 
Bristen på utbildning och kunskap kan samtidigt leda till att barn som är i riskzonen 
riskerar att utveckla psykosocial ohälsa. Deltagare önskar få mer utbildning kring barns 
behov för att uppleva välbefinnande i relation till att vara anhörig till sin förälder (Arber 
& Odelius 2018; Houlihan, Sharek & Higgins 2012).  
 
Det finns en önskan om mer utbildning kring barn, deras olika utvecklingsstadier och 
mognadsnivåer samt i hur sjuksköterskan kan anpassa information och stöd utefter varje 
barns behov. Personalen känner sig osäkra i vilken typ av information de får lämna ut 
till anhöriga barn (Arber & Odelius 2018; Golsäter et al. 2016; Houlihan, Sharek & 
Higgins 2012; Knutsson et al. 2016; O’Brien et al. 2011). Samtidigt anser de att de även 
saknar kunskap i hur de ska hantera barn som befinner sig i kris och sorg då deras 
föräldrar är sjuka (Golsäter, Enskär & Knutsson 2019; Knutsson et al. 2016; O’Brien et 
al. 2011). Det saknas kunskap kring de lagar och riktlinjer som råder kring barn som 
anhöriga (Houlihan, Sharek & Higgins 2012; Knutsson et al. 2016). Det finns önskemål 
om utbildning i de bedömningsverktyg och barnvänliga tjänster som finns på 
avdelningarna (Houlihan, Sharek & Higgins 2012). Det råder okunskap gällande vem 
som bär ansvaret för barnen när föräldrarna skrivs ut från sjukhuset, vilket kan leda till 
en känsla av oro (Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). 
 
Det finns en medvetenhet om forskning och kunskap inom barn som anhöriga, trots 
detta väljer många av deltagarna att inte använda forsknings- och kunskapsunderlagen 
som vägledning i det dagliga arbetet (Knutsson et al. 2016). Tidigare forskning, 
kunskap och erfarenheter är grunden i mötet och en förutsättning för att involvera 
anhöriga barn i föräldrarnas vård, vilket är viktigt för barnets välbefinnande både nu och 
i framtiden (Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). 
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Sjuksköterskor uppger att det finns kunskap i att möta barn men berättade att det sällan 
sker, då de sällan träffar barn på sin arbetsplats. De anser också att det är enklare att 
möta de yngre barnen än tonåringar då de upplever sig sakna utbildning i hur de ska 
hantera och bemöta tonåringar (Karidar, Åkesson & Glasdam 2016). Medan vissa anser 
att de är mer kvalificerade att närma sig de äldre barnen och att de saknar kunskap i att 
kommunicera med yngre barn (Houlihan, Sharek & Higgins 2012; O’Brien et al. 2011). 
En enkätundersökning visade att det inte fanns någon skillnad mellan sjuksköterskans 
antal yrkesverksamma år, utbildning och kunskap för att stödja barn som anhöriga till 
en sjuk förälder på arbetsplatsen då många av de som deltog i undersökningen inte hade 
någon kunskap kring barn som anhöriga sedan tidigare (Houlihan, Sharek & Higgins 
2012). 
 

Det krävs erfarenhet och självsäkerhet 
Sjuksköterskor uppger att det är känslomässigt ansträngande att möta barn som anhöriga 
till en sjuk förälder (Arber & Odelius 2018; Golsäter et al. 2016; Houlihan, Sharek & 
Higgins 2012; Karidar, Åkesson & Glasdam 2016; Knutsson et al. 2016; Knutsson, 
Enskär & Golsäter 2017; O’Brien et al. 2011). Bristen på kunskap och erfarenhet kring 
kommunikation med barn ger en känsla av osäkerhet, oro och rädsla över mötet vilket 
för många leder till minskat självförtroende. Bristen på erfarenhet gör att medverkande 
känner sig obekväma i mötet med barn, vilket i sig leder till att de istället för att stötta 
väljer att undvika mötet (Golsäter et al. 2016; Knutsson et al. 2016).  
 
Det finns erfarenhet kring barn som anhöriga och sjuksköterskor upplever att de känner 
sig självsäkra i mötet med barn och deras föräldrar. Tidigare erfarenheter och kunskap 
är av stor vikt för att kunna möta såväl barn som tonåringar och utgör grunden för ett 
bra möte. Genom erfarenhet har de lärt sig att involvera anhöriga barn (Karidar, 
Åkesson & Glasdam 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 2017).  
 
Sjukvårdpersonal beskriver att de identifierade sig med patienterna. Bristen på 
erfarenhet och kunskap i mötet med anhöriga barn gör att de väljer att använda sina 
egna erfarenheter som förälder. Vilket ger dem självförtroende men samtidigt medför 
problem med känslomässig inblandning i den professionella yrkesrollen (Arber & 
Odelius 2018). 
 
Vägledning och stöd från kollegor tycks vara högt värderat. För att kunna möta barn 
som anhöriga behöver sjuksköterskor möjlighet att dela upplevelser och erfarenheter 
med varandra. Genom stöd, reflektion och återkoppling kan förbättringsarbete ske, 
vilket är viktigt för arbetslaget (Arber & Odelius 2018; Golsäter et al. 2016; Knutsson et 
al. 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). Deltagarna beskriver också att de känner 
sig säkra och trygga i att söka stöd och dela erfarenheter med sin arbetsgrupp (Arber & 
Odelius 2018). Det finns önskemål om kontakt med rådgivare för att få stöd och hjälp i 
komplexa situationer (Golsäter et al. 2016). 
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Stöd av en barnrepresentant 

En barnrepresentant med familjefokuserat synsätt kan ge både emotionellt och 
strukturellt stöd i att synliggöra och möta barn som anhöriga (Arber & Odelius 2018; 
Golsäter et al. 2016; Houlihan, Sharek & Higgins 2012; Knutsson et al. 2016; Knutsson, 
Enskär & Golsäter 2017; O’Brien et al. 2011). En barnrepresentant är någon som är 
utbildad inom barnkunskap och har kunskap kring barns behov. Barnrepresentanter 
finns till för att vägleda personalen kring barnfrågor (Arber & Odelius 2018; Golsäter et 
al. 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). Sjuksköterskor uppger att det finns en 
barnrepresentant på avdelningen men att denne inte används (Golsäter et al. 2016). Det 
anses viktigt med samarbete mellan vårdpersonal, föräldrarna och andra professioner för 
att skapa goda förutsättningar för de anhöriga barnen och deras föräldrar (Knutsson et 
al. 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). 

 
En stödjande organisation 
 

Tid för att vårda mer än patienten 
Tids- och resursbrist är en faktor till att barn inte blir bemötta i den utsträckning som 
önskas, trots kunskap om att barns hälsotillstånd kan påverkas. Sjuksköterskor måste 
istället prioritera patientens hälsoproblem och saknar därför utrymme till att informera 
och engagera sig för patientens barn (Arber & Odelius 2018; Golsäter et al. 2016; 
Karidar, Åkesson & Glasdam 2016; Knutsson et al. 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 
2017; O’Brien et al. 2011). Chefer prioriterar inte tid och resurser till barn som anhöriga 
till en sjuk förälder (Knutsson et al. 2016). Deltagare upplever sig överarbetade och att 
de saknar den nödvändiga tid som krävs för att möta barn som anhöriga, patientens 
fokus gör att deras ansvar för patientens barn glöms bort (Golsäter et al. 2016; Karidar, 
Åkesson & Glasdam 2016). Den tidsbrist som råder leder till att barn inte involveras i 
sina föräldrars vård (Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). Förutom brist på tid beskrivs 
också att rätt tid för information till barnen är viktigt, det vill säga att fånga upp och 
informera barnen så tidigt som möjligt i patientens sjukdomsförlopp. Samtidigt finns det 
ekonomiska ramarna att förhålla sig till, som ofta utgör ett hinder för 
resursfördelningen, som i sin tur påverkar vad som måste prioriteras (Karidar, Åkesson 
& Glasdam 2016). 
 

Stöd från riktlinjer, rutiner och lagar 
Det finns stora brister kring riktlinjer, rutiner och lagar och dessa brister ses som ett 
hinder i att möta barn som anhöriga till en sjuk förälder (Arber & Odelius 2018; 
Golsäter, Enskär & Knutsson 2019; Golsäter et al. 2016; Houlihan, Sharek & Higgins 
2012; Karidar, Åkesson & Glasdam 2016; Knutsson et al. 2016; Knutsson, Enskär & 
Golsäter 2017; O’Brien et al. 2011). Psykiatriska avdelningar är bättre på att använda 
sina riktlinjer gällande barn som anhöriga än vad somatiska avdelningar är (Knutsson et 
al. 2016). Det är också stora brister i synliggörandet av barn som anhöriga vilket 
innebär att barnens behov inte framkommer och att barnen i framtiden riskerar att 
utveckla en psykosocial ohälsa. Bristerna kan bero på avsaknad av rutiner då barn som 
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anhöriga inte är en del av det dagliga arbetet (Arber & Odelius 2018; Knutsson et al. 
2016). 
 
Det framkommer att det finns riktlinjer på avdelningarna men att de inte används i rätt 
utsträckning på grund av bland annat rädsla och oro för att bemöta barn samt att 
riktlinjerna inte är lättillgängliga (Arber & Odelius 2018). Sjuksköterskor önskar bättre 
och tydligare riktlinjer för att synliggöra de anhöriga barnen. De önskar också riktlinjer 
kring hur dokumentationen i patientjournalen ska gå till när det gäller att dokumentera 
att patienten har barn samt att tydligt veta vart i journalen det ska dokumenteras. 
Riktlinjer gällande checklistor, frågeformulär samt uppföljningsmöten är också ett 
önskemål (Golsäter et al. 2016; Houlihan, Sharek & Higgins 2012; Knutsson et al. 
2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). 
 
Hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att, enligt lag, ansvara för barn som 
anhöriga till en sjuk förälder. Samtidigt har barn, enligt lag, rätt till professionell 
rådgivning, stöd och information (Golsäter et al. 2016; Karidar, Åkesson & Glasdam 
2016). Avdelningarna har fungerande strukturella riktlinjer och rutiner för att synliggöra 
barn som anhöriga med hjälp av bland annat frågeformulär. De fångar upp dem som 
behöver stöd och råd samt involvera dem i omvårdnaden. Dessa sjuksköterskor tar sig 
tid till att sätta sig ner med barnen och kommunicerar med dem samtidigt som de svarar 
på barnens frågor så ärligt som möjligt. De återkopplar och ser till att 
uppföljningsmöten sker (Golsäter, Enskär & Knutsson 2019; Golsäter et al. 2016). 
 
Det råder en stor osäkerhet i vem som bär ansvaret för barn som anhöriga. En del anser 
att det är föräldrarna eller de som hade med barnen till avdelningen som är ansvariga för 
barnens delaktighet. Medan andra anser att sjuksköterskan har det huvudsakliga 
ansvaret för barnets säkerhet (Golsäter et al. 2016; O’Brien et al. 2011). Medverkande 
anser att det är avdelningschefens skyldighet att tydligt tala om vem som har ansvaret 
och vad det ansvaret innebär (O’Brien et al. 2011). 
 
En barnvänlig miljö underlättar 

Det är viktigt att det finns barnvänliga miljöer eller utrymmen anpassade för barn i olika 
åldrar med informativa böcker och filmer som kan underlätta för barnens lärande och 
förståelse (Houlihan, Sharek och Higgins 2012; Knutsson et al. 2016; O’Brien et al. 
2011). Barn kan uppleva sjukhusets miljö skrämmande på grund av den sterila 
inredningen och pipande tekniken. Därför är det viktigt med en miljö anpassad efter 
barns behov (Knutsson et al. 2016). Det finns risk att barn blir skrämda i bullriga 
miljöerna samt av psykiskt sjuka patienters beteende. Utan ett barnvänligt utrymme är 
det svårt att garantera barnets säkerhet på en psykiatrisk avdelning. Sjuksköterskor 
uppger att det enbart finns en avdelning som hade ett barnvänligt utrymme, men att 
detta utrymme är placerat utanför avdelningen. På de andra avdelningarna får barnen 
besöka sina föräldrar inne på till exempel ett kontor (O’Brien et al. 2011). Det är viktigt 
att sjuksköterskan inte lämnar barn ensamma när de går in till sin sjuka förälder. Detta 
för att ge barnen stöd, information och en tryggare upplevelse. Det är även viktigt att 
den information som delas ut är anpassad för det anhöriga barnet (Knutsson, Enskär och 
Golsäter 2017). 
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En stödjande kommunikation 
 

Anpassad information för barn 
Det finns en allmän uppfattning om att information och stöd anpassat efter barns behov, 
mognad och ålder är av stor vikt vid mötet med barn som anhöriga. För att barn lättare 
skall kunna ta till sig och förstå en situation bör information och stöd individanpassas 
(Arber & Odelius 2018; Golsäter, Enskär & Knutsson 2019; Golsäter et al. 2016; 
Houlihan, Sharek & Higgins 2012; Knutsson et al. 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 
2017; O’Brien et al. 2011). Det är barnet som väljer takt i den vårdande relationen. 
Sjuksköterskan bör närma sig successivt och ge information och råd utifrån barnets 
utvecklingsstadier. De bör också bekräfta barnets känslomässiga reaktion genom att inta 
ett accepterande förhållningssätt (Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). Deltagarna 
föredrar att använda sig utav hjälpmedel och verktyg, till exempel broschyrer, 
frågeformulär och litteratur, i mötet med barn (Golsäter, Enskär & Knutsson 2019; 
Golsäter et al. 2016; Knutsson et al. 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). 
 
Det finns en allmän upplevelse att anhöriga tonåringar är en utmaning att möta och att 
det krävs tid och engagemang för att se och nå dem. Tonåringarna är ofta frånvarande 
och blir på så vis oförutsägbara. De söker oftast information på annat sätt än via hälso- 
och sjukvården, till exempel på internet (Arber & Odelius 2018; Golsäter, Enskär & 
Knutsson 2019; Karidar, Åkesson & Glasdam 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 
2017). Sjuksköterskor som är av en annan åsikt menar att de upplever att det är lättare 
att nå och kommunicera med tonåringar då de är äldre och har en annan 
förståelseförmåga än yngre barn (Houlihan, Sharek & Higgins 2012; O’Brien et al. 
2011). 
 

Familjecentrerad omvårdnad 
Föräldrar till barn som anhöriga upplever att sjuksköterskans intresse och ansträngning 
för barnen ger förutsättningar för en god och familjefokuserad vård. Det krävs av 
personalen att hen kan se, lyssna, känna empati och engagemang i mötet med barn som 
anhöriga (Arber & Odelius 2018; Golsäter, Enskär & Knutsson 2017; Golsäter et al. 
2016; Knutsson et al. 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). Engagemang och 
motivering hos sjuksköterskan är två förutsättningar för att barn skall uppleva 
delaktighet inom vården (Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). En positiv atmosfär 
skapas när deltagarna visar intresse för det anhöriga barnet. Det visar samtidigt på en 
förståelse för barnets betydelse för patienten men också betydelsen av att barnet får 
känna sig delaktig (Golsäter et al. 2016; Knutsson et al. 2016; Knutsson, Enskär & 
Golsäter 2017). Det finns delade meningar om hur betydelsefull barnens delaktighet är. 
Enstaka deltagare menar att det räcker att bekräfta barnens närvaro (Golsäter et al. 
2016). 
 
Familjemöte är bra för att stödja föräldrar i deras föräldraroll. Det fungerar även som ett 
komplement för att ge stöd och bekräftelse till anhöriga barn. Genom att bjuda in 
föräldrar och barn till familjemöten kan stöd ges kring frågor och funderingar som 
gäller sjukdom, vård och vardag (Houlihan, Sharek & Higgins 2012; Golsäter, Enskär & 
Knutsson 2019; O’Brien et al. 2011). Det framkommer dock att somliga sjuksköterskor 
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anser att det är olämpligt för barn att delta i familjemöten då det anser kunna skada 
barnen mer än vad det gör nytta (O’Brien et al. 2011). 
 

Att stödja föräldrar i sin föräldraroll 
Föräldrar behöver stöd i sin föräldraroll för att se och förstå barnens behov av stöd och 
delaktighet. Det är viktigt att uppmuntra och motivera föräldrarna för att kunna bjuda in 
och välkomna barnen i vårdsituationen. Genom att informera dem om betydelsen av att 
göra barnen delaktiga, delvis genom att fråga efter barnen men också genom att lägga 
fram forskning och tydlig information om varför det är viktigt för barnens 
välbefinnande och framtid (Arber & Odelius 2018; Golsäter, Enskär & Knutsson 2019; 
Golsäter et al. 2016; Karidar, Åkesson & Glasdam 2016; Knutsson et al. 2016; 
Knutsson, Enskär & Golsäter 2017).  
 
Det är föräldrar och vårdnadshavare som beslutar över barnens delaktighet i vården. 
Många gånger väljer föräldrar att utesluta barnen, för att skydda dem eller sig själva. 
Ibland kan det bero på att föräldrarna är upptagna av sjukdomen att de har svårt att se 
och förstå barnens behov av delaktighet. Eller så kan det bero på att föräldrarna känner 
sig osäkra över hur mycket och vilken typ av information de skall ge till sina barn 
(Golsäter, Enskär & Knutsson 2016). Sjuksköterskor beskriver att de upplever känslor 
som frustration och hjälplöshet i mötet med föräldrar som skyddar eller hindrar sina 
barn delaktighet. De menar att det försvårar arbetet och mötet med barn som anhöriga 
(Karidar, Åkesson & Glasdam 2016). Deltagarna vill inte tvinga på föräldrar någon 
hjälp utan anser att det är föräldrarnas ansvar att be om hjälp samt involvera sina barn i 
sjukvården (Arber & Odelius 2018; Karidar, Åkesson & Glasdam 2016). 
 
Ett bra stöd i mötet med en förälder eller ett barn som är anhörig till en sjuk förälder är 
att använda hjälpverktyg i form av litteratur och broschyrer. Verktygen används som 
stöd och råd vid information kring en förälders sjukdomssituation eller som stöd till 
förälder för hantering av stöd till det anhöriga barnet (Golsäter, Enskär & Knutsson 
2016; Golsäter et al. 2016; Knutsson et al. 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). 
Även möten och dialoger möjliggör för att stödja föräldrar och barn (Golsäter, Enskär & 
Knutsson 2016). 
 
Sjuksköterskor yrkar på att de behöver stöd och vägledning i sin yrkesroll då de känner 
sig osäkra i mötet föräldrar och barn som anhöriga. Reflektion, utbildning, utbyte av 
erfarenhet och samverkan mellan kollegor och olika yrkesgrupper anses vara grunden 
till ett gott möte (Arber & Odelius 2018; Golsäter, Enskär & Knutsson 2016; Golsäter et 
al. 2016; Knutsson et al. 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). 
 

Att stödja barn som anhöriga 
Barn har behov av stöd och information när en förälder eller vårdnadshavare vårdas 
inom hälso- och sjukvården. Anhöriga barn behöver få känna samhörighet och hopp om 
framtiden för att kunna hantera en svår situation (Arber & Odelius 2018; Golsäter, 
Enskär & Knutsson 2019; Golsäter et al. 2016; Houlihan, Sharek & Higgins 2012; 
Karidar, Åkesson & Glasdam 2016; Knutsson et al. 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 
2017; O’Brien et al. 2011). När vårdpersonal ser och möter barn, till exempel genom att 
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fråga om deras vardag samt svara på frågor de har, skapas förutsättningar för barns 
delaktighet (Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). Det är därför viktigt för barn att få 
stöd och information för att känna sig delaktiga i sin förälder vård (Golsäter, Enskär & 
Knutsson 2016; Golsäter et al. 2016; Knutsson et al. 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 
2017).  
 
Det finns brister kring stöd till barn som anhöriga (Arber & Odelius 2018; Karidar, 
Åkesson & Glasdam 2016; Houlihan, Sharek & Higgins 2012; Knutsson et al. 2016; 
O’Brien et al. 2011). Barn som anhöriga får sällan stöd eller råd i samband med en 
förälders vård. Detta trots vetskapen om att patienten har barn (Houlihan, Sharek & 
Higgins 2012; O’Brien et al. 2011). Det finns brister i att stödja barn som anhöriga till 
en sjuk förälder då sjuksköterskan sällan möter barn på sin arbetsplats (Karidar, Sharek 
och Higgins 2016). Det finns även brister i identifiering av barn som anhöriga på 
avdelningen (Knutsson et al. 2016). Medverkande i studien är splittrade i att ge stöd till 
anhöriga barn. För några är det en självklarhet, medan andra anser att det inte ingår i 
deras arbetsuppgifter (Golsäter et al. 2016).  
 
Samhället har misslyckats med stöd och råd till barn som anhöriga (Golsäter et al. 
2016). Det är därför av stor vikt att fånga upp barnen via samverkan och samarbete 
mellan olika professioner och socialt nätverk (Golsäter, Enskär & Knutsson 2019; 
Golsäter et al. 2016; Knutsson et al. 2016; Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). 
Sjuksköterskor beskriver att det är viktigt att följa upp barn även efter att förälderns 
vård på avdelningen tagit slut. Genom så kallat eftervårdsstöd, där rådgivning och stöd 
ges till de anhöriga barnen. Detta kan ske genom uppföljning av övriga hälso- och 
sjukvårdsprofessioner som till exempel skolsjuksköterska, skolkurator med fler 
(Knutsson, Enskär & Golsäter 2017). Stöd och samverkan med skola och förskola är 
också viktigt för att hjälpa och stödja barnet i dess familjesituation (Golsäter et al. 
2016). 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Fribergs (2017, s. 144) modell för litteraturöversikt valdes då syftet med studien var att 
sammanställa och få en överblick över redan befintlig forskning. Det kan finnas vissa 
svagheter i att välja en litteraturöversikt på grund av begränsad forskning inom valt 
ämne. En empirisk studie med kvalitativ ansats, som genom intervjuer, undersöker 
sjuksköterskors upplevelse av fenomenet, hade kunnat ge ny evidens och fördjupad 
kunskap kring barn som anhöriga till en sjuk förälder. Anledningen till att en empirisk 
studie uteslöts var på grund av den strama tidsramen som författarna haft att förhålla sig 
till.  
 
Artikelsök begränsades mellan år 2009–2019, varav sex av artiklarna var från 2016 och 
framåt medan den andra två var från 2011 och 2012. Att artiklarna är så pass nya anses 
ge god kvalité i studien och bevis på att den grundar på ny forskning. Studien innefattar 
endast åtta artiklar då det varit svårt att hitta artiklar kopplade till valt ämne. Detta anses 
bero på att ämnet är relativt outforskat. Att studien innefattar så få som åtta artiklar kan 
ses som en svaghet, samtidigt svarar de åtta artiklar väl på syftet. 
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Flera av artiklarna är skrivna av samma svenska författare, detta kan ses som en svaghet 
men också som ett bevis på att området saknar forskning. Studien innefattar såväl 
kvalitativa och kvantitativa studier som gett lika och olika resultat. Detta kan ses som en 
styrka tack vare variationen. Kvalitativa studier har varit lättare att analysera utifrån valt 
syfte. Majoriteten av studierna är utförda i Sverige, men också i Australien, England 
och Irland. På grund av dess begränsade geografiska spridning kan studien anses ha 
svagheter och brister i generaliserbar internationellt. Samtidigt anser vi att studien och 
resultatet är generaliserbart på välfärdsländer med liknande hälso- och sjukvårdssystem. 
 
Artiklarna lästes, sammanfattades och analyserades noggrant ett flertal gånger av två 
forskare. Författarna använde, enligt Friberg (2017, s. 147), ett kritiskt förhållningssätt 
för att öka reliabiliteten och samtidigt minska risken för personliga tolkningar och 
åsikter minskar. Sju av åtta studier utgår i från sjuksköterskans perspektiv. Detta kan ses 
som en styrka då syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans möte med barn 
som anhöriga. En annan styrka kan vara att deltagarna förmodligen givit likvärdiga svar 
då de utgått ifrån sin professionella yrkesroll som sjuksköterskor. Studiens resultat 
anses vara överförbart på andra kontext, där barn är anhöriga till en sjuk förälder, då 
barns behov är likadant i mötet med sjuksköterskan oberoende av situation. Studien 
innefattar såväl deltagare från somatiska som psykiatriska avdelningar, vilket kan ses 
som en styrka då det belyser olika enheters olika arbetssätt och ger studien variation. 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans möte med barn som anhöriga till en 
sjuk förälder. I resultatet framkom att sjuksköterskan saknar kunskap kring barns 
utveckling och behov när barn besöker en sjuk förälder som vårdas inom hälso- och 
sjukvården. Vilket gör det svårt att anpassa stöd och information efter barnets 
individuella behov. Sjuksköterskor behöver stöd i sitt arbete men känner att de saknar 
vägledning för att kunna möta och stödja anhöriga barn och deras föräldrar. Inte minst 
stöd i att möta tonåringar då sjuksköterskor upplever att tonåringar är en utmanande 
grupp. Sjuksköterskor uppger även att det behövs tydligare rutiner och riktlinjer för att 
veta hur de skall bemöta och hantera barn för att göra dem delaktiga i sin förälders vård. 
Med hjälp av en barnrepresentant kan hälso- och sjukvården underlätta sjuksköterskors 
arbete i mötet med barn som anhöriga till en sjuk förälder. 
 
Vår studies resultat visar att det råder kunskapsbrist hos sjuksköterskan i mötet med 
barn som anhöriga. Sjuksköterskan behöver mer kunskap och utbildning kring att 
anpassa information och stöd efter barnets individuella behov, ålder och mognadsnivå. 
Barn behöver individanpassad information för att lättare hantera sin livs- och 
familjesituation. Att det finns behov av åldersanpassad information stöds av Forrest, 
Plumb, Ziebland och Stein (2006). Deras studie visar att barn i olika åldrar önskade 
olika typer av information av stöd. De beskriver hur äldre barn har större behov av 
detaljerad information och större delaktighet i sin förälders sjukvård. Medan de yngre 
barnen ville bli involverade men att de inte kände samma behov av detaljerad 
information. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk Sjuksköterskeförening 
2017a) står skrivet att sjuksköterskan skall ha kompetens att kunna möta och anpassa 
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information och stöd efter patientens kunskapsnivå och behov. Det vill säga att 
sjuksköterskan har som krav att kunna möta barn som anhörig till en sjuk förälder. 
 
Tidsbrist, brister i rutiner och riktlinjer samt okunskap är några av de faktorerna som 
påverkar att barn som anhöriga inte synliggörs inom vården. Vår studie visar att de 
flesta sjuksköterskorna saknar tydliga riktlinjer i hur de ska fånga upp och nå ut till 
barnen. Vi anser att tydliga och lättillgängliga riktlinjer är av stor vikt i sjuksköterskans 
arbete med barn som anhörig. Det är så enkelt att annars glömma av då sjuksköterskor 
redan måste ha full koll på allt hos patienten. Riktlinjer och rutiner är till för att göra 
sjuksköterskans tuffa arbete något enklare. Knutsson, Otterberg och Bergbom (2004) 
har gjort en studie för att undersöka policy, riktlinjer och rekommendationer i samband 
med barns besök på en intensivvårdsavdelning. Studien visar att det fanns stora brister i 
riktlinjer i mötet med barn som anhöriga. 70% av deltagarna uppgav att det inte fanns 
några riktlinjer alls. Vi anser att det finns ett behov av mer tid till att ägna åt 
patienternas anhöriga, både barn och vuxna. När det gäller barn som anhöriga är vi 
eniga med studiens resultat, att barn måste fångas upp tidigt i föräldrarnas 
sjukdomsförlopp. Detta för att barn inte ska bilda egna felaktiga tolkningar av 
situationen samt att i tid kunna hindra eventuell psykosocial ohälsa hos barnen 
(Socialstyrelsen 2013, ss.19–21). Om barn som visar tecken på att utveckla psykosocial 
ohälsa uppmärksammas i tid kan vi också bidra till att främja hållbar utveckling. Då 
dessa barn senare i livet annars riskerar att utveckla ett långvarigt behov av hälso- och 
sjukvården.  
 
En del sjuksköterskor beskrev att mötet med tonåringar upplevdes svårt medan andra 
sjuksköterskor upplevde de yngre barnen som en utmaning. Även här visar det att 
sjuksköterskan har en bristande kunskapsnivå gällande barns olika utvecklingsstadier. 
Något som vi tänkte lite extra på när vi fick fram detta resultat var att under vår 
utbildning läggs det mycket mer fokus på de yngre barnens utvecklingsstadier och 
behov än hos de äldre barnen. De yngre barnen kanske har svårare att förstå situationen 
och därför anses som en utmaning. Medan tonåringar redan upplevs som en utmaning 
att möta bara genom att de är tonåringar och att då möta dem i sjukvården förstärker 
denna utmaning ännu mer. Tillquist, Bäckrud och Rosengren (2015) skriver i sin studie 
att det är viktigt att se, fråga och uppmärksamma tonåringar, deras behov och känslor i 
relation till en förälders sjukvårdsvistelse. Tonåringar beskriver att stöd från 
sjukvårdspersonal och sjuksköterskor är betydelsefull i deras bearbetningsprocess före 
och efter en förälders vård och död. Det är viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om 
vart i utvecklingen tonåringen befinner sig. Socialstyrelsen (2018) skriver att tonåringen 
behöver hitta sin inre motivation och uppmuntras att komma på egna lösningar. Det 
vårdande samtalet kan hjälpa sjuksköterskan i mötet med tonåringar (Ekebergh & 
Dahlberg 2015, ss. 130–132). Syftet med det vårdande samtalet är att motivera 
tonåringen att hitta sig själv och sin inre livskraft, för att samtidigt sträva för 
välbefinnande och hälsa.  
 
De riktlinjer och lagar som sjuksköterskan ska förhålla sig till talar om att barn som 
anhöriga är ett av sjuksköterskans ansvarsområden, att barn har rätt till delaktighet och 
informativt stöd. Det finns begränsningar kring barns delaktighet inom vården. Genom 
stöd och delaktighet kan barnet ges möjlighet att förstå och hantera sin livssituation och 
på så vis få en känsla av sammanhang (KASAM) (Jansson & Drevenhorn 2015, ss. 85–
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87). Att som sjuksköterska arbeta utefter KASAM anses vara en hälsofrämjande och 
förebyggande åtgärd för hållbar utveckling och en förutsättning för att barnet skall 
uppleva hälsa och välbefinnande. År 2020 blir barnkonventionen svensk lag och i och 
med det så ökar barns rättigheter till delaktighet i samhället och inom vården (UNICEF 
2009). Den nya lagen kommer ställa större krav på kunskap och utbildning om barns 
rättigheter för hälso- och sjukvårdspersonal. 
 
Det framkommer i resultatet att föräldrar kan vara ett hinder för sina barns delaktighet i 
vården. Sjuksköterskor är maktlösa och har svårt att nå, involvera, stödja och informera 
de anhöriga barnen utan föräldrars tillåtelse. Det kan vara svårt att vara en sjuk förälder 
och samtidigt se och förstå sitt barns behov. Många föräldrar anser att de gör rätt när de 
skyddar sina barn genom att hålla dem undan från deras sjukdomstillstånd. Kean (2009) 
beskriver att det är vanligt att föräldrar väljer att utesluta sina barn från information 
kring sjukdom och ohälsa för att skydda dem. Vi anser att det är viktigt att 
sjuksköterskan informerar föräldrarna om vilka konsekvenser barn kan uppleva när de 
inte involveras i vården. Lika viktigt är det att informera föräldrarna om de fördelar som 
finns med att bjuda in barnen i vården. Sjuksköterskans uppgift är att ge stöd till och 
motivera föräldrar i deras föräldraroll så att de kan ge stöd åt sina barn. Stöd kan ges 
både muntligt och skriftligt, i form av till exempel möten och broschyrer. 
Sjuksköterskor kan stödja föräldrar och barn genom att erbjuda hälsofrämjande 
familjesamtal. Hälsofrämjande familjesamtal underlättar stöd och delaktighet för 
anhöriga barn och är en del av familjefokuserad vård (Björk, Darcy, Jenholt Nolbris & 
Hedman 2017, ss. 233–234). 
 
Med hjälp av olika verktyg kan sjuksköterskor lättare nå och informera anhöriga barn 
med behov av stöd. Sjuksköterskor beskrev att de främst använde sig av litteratur och 
broschyrer för att på ett tydligt sätt kommunicera och involvera anhöriga barn på ett bra 
sätt i sin förälders vård. FoU Sjuhärad Välfärd har med hjälp av Susanne Knutssons 
(Ödell 2014) forskning tagit fram en app som skall ge råd och stöd till personal som 
möter barn som anhöriga. Appen heter Childs Visit och innehåller material som ger tips 
och råd kring hur personal skall tänka i mötet med anhöriga barn, hur barn görs 
delaktiga och hur arbetsplatsen skall arbeta kring rutiner och riktlinjer.  
 
Sjuksköterskor värdesatte att kunna utbyta erfarenheter med varandra och få möjlighet 
till reflektion med kollegor. Genom reflektion kan de med mindre erfarenhet få tips och 
råd från kollegor i mötet med barn som de upplever utmanande och svåra. Även de med 
mer erfarenhet kan få en ny synvinkel på olika situationer. I sjuksköterskans 
kompetensbeskrivning (Svensk Sjuksköterskeförening 2017a) står skrivet att 
sjuksköterskan genom teamsamverkan skall utbyta erfarenheter genom kommunikation 
och samarbete för säker vård och hållbar utveckling. Vi tror att reflektion är ett bra sätt 
för att öka sjuksköterskans självsäkerhet och att det dessutom ökar gemenskapen i 
teamet. Då sjuksköterskan arbetar i ett vårdteam är det viktigt med ett väl fungerande 
samarbete mellan kollegor och olika avdelningar. Ekebergh (2015a, ss. 238–241) 
skriver att reflektion är en medvetenhet hos människan som ger ökad förståelse för ett 
sammanhang. Reflektion är avgörande för människans kunskapsutveckling och en 
förutsättning för en hållbar utveckling med ett vårdande förhållningssätt. Ekebergh 
(2015b, s. 35) skriver också om den tysta kunskapen som råder hos erfarna 
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sjuksköterskor och som bör delas mellan sjuksköterskorna genom reflektion, så att de 
med mindre erfarenhet kan ta del av kunskapen och stärka sin roll som sjuksköterska. 
 
Betydelsen av uppföljning i form av eftervårdsstöd bedöms vara en viktig del av 
vårdkedjan för att ge stöd till barn som anhöriga till en sjuk förälder. Det finns en 
osäkerhet bland sjuksköterskorna i vem som bär ansvaret över barnet efter det att 
föräldern skrivs ut ur slutenvården. Tydliga riktlinjer och samverkan mellan olika hälso- 
och sjukvårdsaktörer är därför av stor betydelse för gott eftervårdsstöd till anhöriga 
barn. Dahlberg och Ekebergh (2015, ss. 95–96) skriver att det kan vara slitsamt att vara 
anhörig och att det är vanligt att anhöriga som inte känner delaktighet i vården upplever 
ohälsa. Det därför är viktigt att fånga upp barn som anhöriga till en sjuk förälder, för att 
på både lång och kort sikt bidra till minskat lidande och hållbar vård. För barnens 
välbefinnande anser vi att det är viktigt att inte glömma bort barnen efter det att 
föräldern skrivits ut. Att föräldern skrivs ut från en avdelning innebär inte alltid att hen 
är helt frisk och detta kan skapa oro hos barnet. Även föräldern kan känna oro över hur 
barnet kommer reagera när föräldern är hemma. En anhörig slutar inte vara anhörig bara 
för att vården av patienten tar slut på en specifik avdelning. Socialstyrelsen (2013, s. 20) 
skriver att det är viktigt att lokalisera risk- och skyddsfaktorer hos barn vars föräldrar är 
sjuka. Samverkan mellan olika professioner möjliggör för uppföljning och ett gott 
eftervårdsstöd för barnet och den sjuka föräldern. Det är även viktigt att identifiera och 
samverka med skola, släktingar och vänner för att stärka barnets sociala nätverk 
(Benzein, Erlingsson, Hagberg & Saveman 2017, ss. 70–72).  
 
Det finns önskemål hos sjuksköterskor att ha en i personalen som är utbildad kring 
barnrelaterade frågor. En person med kunskap om barns utveckling och behov kan ge 
råd och stöd till personalen kring frågor gällande barn som anhöriga. Sjuksköterskor 
hade ibland tillgång till en så kallad barnrepresentant. Denna person fanns för att stötta 
och vägleda barn, föräldrar och sjuksköterskorna i deras arbete med barn som anhöriga. 
Vi anser att det är gynnsamt för patienter och deras anhöriga barn om det finns någon på 
avdelningen som är specialiserad inom barnrelaterade frågor. 
 

Kliniska implikationer 
Barn som anhöriga är en viktig del av föräldrarnas livsvärld men det finns relativt lite 
forskning kring ämnet. Bristen på forskning märks tydligt då det råder stor osäkerhet 
kring mötet med barn som anhöriga inom hälso- och sjukvården. Vi tror att vår studie 
kan bidra till ökad förståelse kring barns behov samt barns rätt till delaktighet i sin 
förälders vård. Det krävs ökad kunskap och förbättringsarbete inom hälso- och 
sjukvården för att sjuksköterskor skall kunna bekräfta och uppmärksamma anhöriga 
barn. Detta kan ske genom utbildning, framtagande av tydliga rutiner kring handledning 
samt att normalisera och välkomna barn i det dagliga arbetet. Ett annat viktigt 
förbättringsarbete är att introducera barnrepresentanter på de avdelningar där barn som 
anhöriga förekommer för att förbättra förmågan att bemöta och stödja barn som 
anhöriga. Ett bra hjälpmedel kan vara att introducera appen Childs Visit för att som 
personal få råd och stöd i mötet med barn som anhöriga. 
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Hållbar utveckling 

Enligt Regeringskansliets (2017) 17 globala mål skall hälso- och sjukvården sträva efter 
skall alla människor, oavsett ålder, ha lika rätt att uppleva hälsa och välbefinnande. 
Målen säger också att hälsofrämjande och förebyggande arbete skall ske för att 
förebygga psykosocial ohälsa. Vi anser att vi genom vår studie och dess kliniska 
implikationer kan bidra till förbättringsarbete för anhöriga barn och samtidigt skapa 
bättre förutsättningar för sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal i mötet med barn 
som anhöriga. 
 
SLUTSATSER 

Studien visar att det råder kunskapsbrist hos sjuksköterskan gällande barnets olika 
utvecklingsstadier och att de saknar erfarenhet i att möta och kommunicera med barn 
som anhöriga, tonåringar anses vara extra utmanande. Avsaknad av tydliga rutiner och 
riktlinjer gör sjuksköterskan osäker i att synliggöra och möta barnens behov. Även den 
tids- och resursbrist som råder är en bidragande faktor till att barn som anhöriga inte 
bemöts i den utsträckning som sjuksköterskor önskar och bristen på barnvänliga 
utrymmen försvårar möjligheten för barnen att besöka sina föräldrar. För barnet är det 
viktigt att bli involverad och få individanpassad information samt stöd för att främja 
barnets välbefinnande och känsla av sammanhang. För att kunna möta barn på bästa sätt 
önskar sjuksköterskan en barnrepresentant i form av en kunnig person på arbetsplatsen, 
som kan ge dem stöd och vägledning i det dagliga arbetet med barn som anhöriga.  
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Bilaga 1. 
Sökhistorik 

SÖKORD DATABAS ANTAL 
TRÄFFAR 

ANTAL 
GRANSKADE 
ARTIKLAR 

ANTAL 
ARTIKLAR 
I UPPSATS 

“children as 
relatives” AND 
nurs* 

Cinahl 6 6 4 

"Children of 
Impaired 
Parents" AND 
nurs* 

Cinahl 44 9 3 

child* AND 
nurs* AND 
experiences 
AND family 
centered care 

Cinahl 109 7 1 

child* AND 
siblings AND 
social support 
AND 
psychosocial  

Cinahl 109 4 0 

children AND 
relatives AND 
“nurses 
experiences” 
AND nursing 

PubMed 24 3 0 

“children as 
relatives” AND 
nursing 

PubMed 2 2 0 (redan 
använda i 
studien) 
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Bilaga 2. 
Artikelgranskning 

TITEL DESIGN SYFTE METOD URVAL RESULTAT 

Titel:  
Experiences 
of oncology 
and 
palliative 
care nurses 
when 
supporting 
parents who 
have cancer 
and 
dependent 
children 
Författare: 
Arber, A. & 
Odelius, A.  
Tidskrift: 
Cancer 
Nursing 
Årtal: 
2018 
Land: 
England 

Kvalitativ Syftet med 
denna studie 
var att 
utforska 
sjukskötersk
ors 
upplevelse 
att möta 
cancersjuka 
patienter 
och deras 
beroende 
barn. 

Fokusgrup
psintervju
er. 

Tolv 
sjuksköters
kor, 11 
kvinnor och 
1 man, som 
arbetar på 
onkologisk 
och palliativ 
avdelning 
deltog i 
studien.  

Resultatet 
visar att 
sjukskötersko
rna 
identifierade 
sig med 
patienterna 
och 
relationen till 
deras barn 
utefter sin 
egen 
erfarenhet 
med barn. 
Det fanns en 
känslomässig 
laddning där 
sjukskötersko
rna gärna 
undvek 
barnen.  

Titel: 
Parents 
perceptions 
of how 
nurses care 
for children 
as relatives 
of an ill 
patient - 
Experiences 
from an 
oncological 
outpatient 
department 
Författare: 
Golsäter, 
M., Enskär, 
K. & 

Kvalitativ Syftet med 
denna studie 
var att 
utforska 
föräldrars 
upplevelse 
av hur 
sjukskötersk
or möter och 
tar hand om 
barn som 
anhöriga när 
en förälder 
har en 
cancersjukd
om. 

Intervjuer Deltagarna 
var 
föräldrar 
där en av de 
diagnostiser
ats med en 
cancersjukd
om och var 
under 
behandling.  
17 patienter 
(15 kvinnor 
och två 
män) och 
elva partner  
(nio män 
och två 
kvinnor) 

Resultatet 
visar att 
föräldrarna 
ansåg att 
sjukskötersko
rna arbetar 
för att stödja 
och informera 
såväl barnen 
som 
patienten. De 
upplever 
dock att det 
behövs mer 
struktur för 
barnets 
specifika 
behov av stöd 
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Knutsson, S. 
Tidskrift: 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
Årtal: 
2019 
Land: 
Sverige 

deltog i 
studien.  

och 
information. 
Föräldrarna 
upplevde ett 
stort 
föräldraansva
r men 
önskade mer 
stöd och 
hjälp.  

Titel: 
Are children 
as relatives 
our 
responsibilit
y? - How 
nurses 
perceive 
their role in 
caring for 
children as 
relatives of 
seriously ill 
patients 
Författare: 
Golsäter, 
M., 
Henricson, 
M. & 
Knutsson, S.  
Tidskrift: 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
Årtal: 
2016 
Land:  
Sverige 

Kvalitativ Syftet med 
denna studie 
var att 
beskriva 
sjukskötersk
ors 
uppfattning 
av sin roll i 
mötet med 
barn som 
anhöriga till 
en förälder 
med 
allvarlig 
fysisk 
sjukdom.  

Fokusgrup
psintervju
er 

22 stycken 
sjuksköters
kor som 
arbetade på 
en 
hematologis
k, en 
neurologisk 
och två 
onkologiska 
avdelningar 
deltog i 
studien.  

Resultatet 
visade på sex 
olika 
variationer av 
hur 
sjukskötersko
r upplever sitt 
ansvar i mötet 
med barn som 
anhöriga. T 
ex upplevde 
några att det 
inte var deras 
ansvar att ta 
hand om 
barnen, 
medan andra 
ansåg att det 
var deras 
ansvar och 
arbetade för 
att stödja 
barnen. 

Titel: 
(4) 
Children as 
relatives to a 
sick parent: 
Healthcare 
professional

Kvalitativ 
och 
kvantitativ 

Syftet med 
denna studie 
var att 
beskriva 
omvårdnads
personalens 
roll i mötet 

Studien 
utgjordes 
av en 
tvärsnittsst
udie. Det 
användes 
också ett 

Deltagarna 
var 
sjuksköters
kor, 
socialarbeta
re och 
enhetschefe

Resultatet 
visade att det 
ofta saknas 
rutiner och 
riktlinjer att 
följa i arbetet 
med barn som 
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s 
approaches 
Författare: 
Andersson-
Gäre, B & 
Golsäter, M. 
Tidskrift: 
Nordic 
Journal of 
Nursing 
Research 
Årtal: 
2016 
Land:  
Sverige 

med barn 
som 
anhöriga 
inom 
sjukhusmilj
ö. 

frågeform
ulär med 
nio slutna 
frågor och 
tre öppna 
frågor.  

r som 
arbetar 
inom 
landstinget i 
södra 
Sverige. 
1052 
personer 
deltog i 
studien, 120 
från 
psykiatrisk 
avdelning 
och 932 
från 
somatik och 
primärvård. 

anhöriga.  
Psykiatriska 
avdelningar 
verkade dock 
ha bättre 
framtagna 
rutiner och 
riktlinjer för 
detta. 
Resultatet 
visade också 
att det krävs 
struktur, 
engagemang 
och 
medvetenhet 
kring barn 
och deras 
behov i mötet 
med barnet 
som anhöriga. 

Titel: 
Nurses 
experiences 
of what the 
encounter 
with 
children 
visiting a 
sick parent 
at an adult 
ICU 
Författare: 
Knutsson, 
S., Enskär, 
K. & 
Golsäter, M. 
Tidskrift: 
Intensive 
and Critical 
Care 
Nursing 
Årtal: 
2017 
Land:  
Sverige 

Kvalitativ Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
sjukskötersk
ors 
upplevelse 
av att möta 
barn som 
anhöriga till 
en sjuk 
förälder på 
en 
intensivvård
savdelning. 

Fokusgrup
psintervju
er 

23 (20 
kvinnor och 
3 män) 
sjuksköters
kor från en 
intensivvård
savdelning 
deltog.  
 
 

Resultatet 
visade att 
sjukskötersko
rna ansåg att 
de var 
tvungna att 
vara 
motiverade 
och 
engagerade i 
mötet med 
barnen. De 
ansåg också 
att det var 
föräldrarnas 
ansvar att 
motivera sina 
barn men att 
de behöver 
vägledning 
och stöttning 
av 
sjukskötersko
rna.  
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Titel: 
A gap 
between the 
intention of 
the Swedish 
law and 
interactions 
between 
nurses and 
children of 
patients in 
the field of 
palliative 
oncology - 
the 
perspective 
of nurses 
Författare: 
Karidar, H., 
Åkesson, H. 
& Glasdam, 
S. 
Tidskrift: 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
Årtal: 
2016 
Land:  
Sverige 

Kvalitativ Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
interaktione
n mellan 
sjukskötersk
or och barn 
som 
anhöriga till 
en 
cancersjuk 
förälder.  

Halvstrukt
urerade 
intervjuer. 

Nio 
sjuksköters
kor från 
specialisera
d 
palliativvår
d i södra 
Sverige 
deltog i 
studien.  
 
 

Resultatet 
visar att 
sjukskötersko
rna känner sig 
begränsade i 
mötet med 
barn som 
anhöriga. Det 
krävs god 
kontakt med 
föräldrarna 
för att få en 
relation med 
barnen. 
Sjuksköterska
ns arbetsmiljö 
och 
strukturella 
förhållningsre
gler sågs som 
en 
begränsande 
faktor. 

Titel: 
Supporting 
children 
whose 
parent has a 
mental 
health 
problem: an 
assessment 
of the 
education, 
knowledge, 
confidence 
and 
practices of 
registered 

Kvantitativ 
och 
kvalitativ 

Syftet med 
denna studie 
var att 
belysa 
psykiatrisju
ksköterskan
s utbildning, 
erfarenhet, 
kunskap och 
självförtroen
de kring 
mötet med 
barn som 
anhörig till 
en förälder 
med psykisk 

Anonymis
erad 
enkätunde
rsökning 
(både 
slutna och 
öppna 
frågor) 

113 
psykiatrisju
ksköterskor 
deltog i 
studien. 
 
 

Resultatet 
visar att 
psykiatrisjuks
köterskor 
känner lågt 
självförtroend
e, har låg 
utbildning, 
kunskap och 
erfarenhet i 
mötet med 
barn som 
anhöriga. 
Studien 
visade att det 
fanns behov 
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psychiatric 
nurses in 
Ireland 
Författare: 
Houlihan, 
D., Sharek, 
D & 
Higgins, A. 
Tidskrift: 
Journal of 
Psychiatric 
and Mental 
Health 
Nursing 
Årtal:  
2012 
Land:  
Irland 

ohälsa och 
sjukdom.  

av utbildning 
och riktlinjer 
för barn som 
anhöriga och 
familjefokuse
rad vård. 

Titel: 
Children of 
parents with 
a mental 
illness 
visiting 
psychiatric 
facilities: 
Perceptions 
of staff 
Författare: 
O´Brien, L., 
Brady, P., 
Anand, M. 
& Gillies, 
D. 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Mental 
Health 
Nursing 
Årtal: 
2011 
Land: 
Australien 

Kvalitativ Syftet med 
denna 
studien var 
att få bättre 
förståelse 
för barn och 
vårdnadshav
arnas 
erfarenheter 
av hur 
personal 
bemöter och 
informerar 
barn som 
anhöriga.  

Semistrukt
urerade 
intervjuer. 

Nio 
personer 
deltog i 
studien, 
bland annat 
sjuksköters
kor, 
psykiatriker
, 
socialarbeta
re och 
ergoterapeu
ter.  

Resultatet 
visar att 
personalen 
känner sig 
osäkra i mötet 
med barn som 
anhöriga och 
att de saknar 
riktlinjer och 
kunskap i hur 
barnens 
behov bäst 
tillgodoses.  

 


