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Sammanfattning    

Inom sjukvården idag finns det många barn som är anhöriga till föräldrar med en 

allvarlig fysisk sjukdom. På grund utav en tidspressad sjukvård glöms ofta barnen bort. 

Att ge barnen det bemötande och den information som de behöver prioriteras inte av 

sjuksköterskor. Ett av barnens grundläggande behov är information när deras värld 

vänds upp-och ner, något de främst vill ha av föräldern. Syftet med studien var att 

belysa barns behov av information när en förälder har en allvarlig fysisk sjukdom. 

Uppsatsens metod bygger på en litteraturstudie. Totalt har 11 kvalitativa artiklar 

granskats och sammanställts till ett resultat. I resultatet framkommer det att barn 

upplever en ökad trygghet om det är föräldrarna som delger information om sjukdomen. 

När information inte ges upplever barnen en känsla av ensamhet och utanförskap samt 

utvecklar ofta ångest och depression. Mötet med sjuksköterskan är minimal och 

informationen är inte anpassad efter barnens mognad. Diskussionen belyser 

anledningarna till att kommunikation och bemötande av barn som anhöriga är bristfällig 

inom hälso- och sjukvården.  

 

Nyckelord: barn, anhörig, information, bemötande, fysisk sjukdom, familj, 

sjuksköterska 
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INLEDNING 

Många barn växer idag upp i Sverige med en förälder som har en allvarlig fysisk 

sjukdom som kräver någon form av sjukvård. Vi vill fördjupa oss i hur barns behov av 

information ser ut när en förälder blir patient. Hjern och Adelino Manchica (2013) 

skriver att det idag i Sverige finns det många barn som har föräldrar med kroniska eller 

tillfälliga allvarliga sjukdomar. I en undersökning om barns levnadsförhållanden som 

gjordes av författarna mellan 2007 - 2011 visade resultatet att 28,7% av barnen som var 

mellan 10 - 18 år och deltog i studien, har en förälder med en allvarlig fysisk sjukdom. 

 

Av tidigare och egna erfarenheter har vi bilden av att barn som anhöriga gör 

sjuksköterskor stressade och obekväma. Barn blir därför ofta inte bemötta och eller 

bekräftade på ett tillfredsställande sätt av personal inom hälso- och sjukvården. Vi 

upplever att det finns en brist i hur väl informerade och delaktiga barn blir när en 

förälder får en allvarlig fysisk sjukdom. Vid den första generella sökningen upptäckte vi 

att det finns mer skrivet om barn som anhöriga till förälder med psykisk sjukdom än 

med allvarlig fysisk sjukdom. Detta gjorde att vi valde att fokusera vår studie på den 

somatiska sjukvården. Vi anser att barn har lika mycket rätt till information, delaktighet 

och stöd som partnern eller andra anhöriga har vid ett plötsligt insjuknande, oavsett om 

det gäller fysisk- eller psykisk sjukdom. Genom att barn får den information de behöver 

och på deras nivå så ser vi en möjlig vinst i välbefinnandet hos barnet. Det kan också 

bidra till en ökad förståelse under den kritiska familjesituationen samt till en hållbar 

utveckling. Magnusson (2016) skriver att om barn får hjälp och information i tidigt 

stadie kan både samhälle och individ gynnas, socialt såväl som ekonomiskt. 

 

 

 

BAKGRUND 

 

Definitioner  

Barn  

I studien används begreppet barn som syftar på åldrarna 6–18 år.  

 

Anhörig 

Enligt Socialstyrelsen (2004) innebär begreppet anhörig en person i familjen eller den 

närmaste släkten. När anhörig används i studien syftar det på den närmaste familjen, 

vilket innebär barnen, syskon eller föräldrar. 

 

Allvarlig sjukdom 

Socialstyrelsen (2014) har arbetat fram kriterier som definierar en allvarlig sjukdom. 

För att det ska klassificeras som en allvarlig sjukdom ska individen uppnå; 

• Ett avgränsat sjukdomstillstånd som konstaterats genom sedvanliga 

undersökningar eller definitioner. Att det finns en varaktighet i 6 månader eller 

mer trots vetenskaplig och beprövad behandling. 
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•  En sjukdom som kommer leda till en omfattande eller en betydande 

funktionsnedsättning. Med stor risk för en försämring av mer kroppsfunktioner.  

• Att ett stort behov av olika behandlingar fortfarande behövs efter 

långtidssjukdom, det vill säga över 6 månader. Eller att det finns en stor risk att 

individen dör inom 5 år. 

 

 

Barn som anhörig 

Barnet som individ 

Oavsett kön, ålder eller etnicitet är det en stor förändring i vardagen när en närstående 

blir sjuk (Leksell 2015, s. 216). Vidare menar författaren att det tillkommer nya rutiner 

och situationer som barnet måste handskas med som kan upplevas skrämmande. I 

Sverige lever idag många barn med en förälder som har en allvarlig sjukdom (Hjern & 

Adelino Manhica 2013). När en familjemedlem blir sjuk påverkas alla i familjen 

inklusive barnet, detta är något som påverkar familjesituationen och barnets välmående 

(Magnusson 2016). Buchwald, Delmar och Schantz-Laursen (2012) menar att barn 

reagerar annorlunda, de har andra behov som anhörig gentemot vuxna, något som 

behöver tas i beaktning. Vidare menar författarna att de är duktiga på att gömma sina 

känslor för att skydda sina föräldrar, vilket kan leda till att det inte alltid upptäcks att 

barnen är stressade. Detta kan orsaka att barnets behov av trygghet, stöd och 

information riskerar att glömmas bort (Enskär & Golsäter 2014. ss. 102, 116 - 118; 

Sveen, Kreicbergs, Melcher & Alvariza 2016), i situationer där föräldrarna själva är 

starkt påverkade (Buchwald, Delmar & Schantz-Laursen 2012). Barnet tvingas ofta in i 

nya ansvarsområden när en förälder blir sjuk, då barnet känner en skyldighet gentemot 

den friska föräldern (Nordenfors & Melander 2016). 

 

Ett av de grundläggande behoven som barn har är att få prata om sig själva och sina 

egna känslor (Enskär & Golsäter 2014. s.118). Vidare menar författarna att de behöver 

få sitta ner med någon de känner sig trygga med och få utlopp för sina känslor kring den 

sjuke föräldern. Buchwald, Delmar och Schantz-Laursen (2012) menar att föräldrar ofta 

upplever det svårt att ha en öppen kommunikation gentemot barnen där känslor kring 

sjukdomen diskuteras (ibid). Då barnet inte får prata om förälderns sjukdom, samt brist 

på information och kunskap kan leda till att barnet skapar egna teorier och fantasier om 

framtiden (Enskär & Golsäter 2014. s.118).  

 

Barns beroendeställning till sina föräldrar 

Järkestig Berggren och Hanson (2013) beskriver hur barn är en utsatt grupp som till 

skillnad från vuxna är helt beroende av sina föräldrar. Föräldrar utgör oftast en 

ekonomiskt, emotionell och social trygghet för barnet. Om en förälder behöver 

inneliggande sjukhusvård, kan det bidra till att barnet inte träffar sina föräldrar lika 

regelbundet och kan då utveckla en känsla av stress och oro (ibid). När en förälder blir 

sjuk förändras barnets vardag väldigt drastiskt och barnet kan bli lidande (Buchwald, 

Delmar & Schantz-Laursen 2012). Att inte få samma trygghet eller information från 

sina föräldrar gör att barnet ofta hamnar i skuggan och upplever en känsla av 

illabefinnande (Järkestig Berggren & Hanson 2013). 
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Sutter och Reid (2012) beskriver att föräldrar ofta upplever en oro och rädsla i hur ett 

samtal kring sjukdomen ska föras med sina barn (ibid). Ofta handlar det om en 

osäkerhet om hur och när det är lämpligt att berätta för barn om sjukdomen, behandling 

och eventuella komplikationer (Buchwald, Delmar & Schantz-Laursen 2012). Det finns 

en rädsla för att prata om döden, vilket gör att många föräldrar undviker samtalsämnet 

(Sutter & Reid 2012). Vidare menar författarna att osäkerheten ofta bidrar till en inre 

stress hos föräldrarna i en redan pressad situation. Björk, Darcy, Jenholt Nolbris & 

Hedman Ahlström (2017. ss. 226 - 227, 234) skriver att barn ofta uppger en saknad av 

information och stöd från den friska föräldern när den andra bli sjuk (ibid). Föräldrar 

med allvarlig sjukdom vill ofta ha hjälp från sjukvårdspersonal med hur de ska kunna 

prata med sina barn, något som ofta glöms bort eller som inte erbjuds.  Barnen själva 

beskriver att de vill ha information från sjukvården om förälderns tillstånd (Fearnley & 

Boland 2017).  

 

 

Sjukvårdens arbete med barn som anhöriga 

Familjecentrerad omvårdnad 

Att involvera hela familjen i omvårdnaden skapar en känsla av delaktighet (Svensk 

sjuksköterskeförening 2015). Genom att ta del av information och händelser, samt att få 

komma med egna tankar och åsikter möjliggör minskat lidande och ökat välbefinnande 

hos hela familjen. Samtal och samarbete med familjen kan skapa förutsättningar för att 

ny information framkommer samt att nya omvårdnadsbehov synliggörs (Benzein, 

Hagberg & Saveman 2017, ss. 53-55). Förutsättningen för en familjecentrerad vård är 

att sjuksköterskan och familjen ses som jämbördiga och har en ömsesidig och 

respektfull relation gentemot varandra (Benzein, Hagberg & Saveman 2014, ss. 70-73). 

 

Inom den svenska sjukvården är det familjecentrerade förhållningssättet inte helt 

inarbetat bland vårdpersonalen (Benzein, Hagberg & Saveman 2014, ss. 84-85). Den 

borde få mer utrymme vid långvariga och svåra sjukdomar samt vid rehabilitering för 

att skapa möjlighet till ett minskat lidande för patienten och hens familjemedlemmar. 

Förhållningssättet skapar även förutsättningar för en bättre mental och psykisk hälsa 

samt ger en ökad möjlighet att känna välbefinnande. 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden; förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa samt lindra lidande. 

I ansvaret ingår att sjuksköterskan delger patienter och närstående information på ett 

lämpligt, empatiskt och respektfullt sätt. Sjuksköterskans handlande ska präglas av ett 

etiskt förhållningssätt, vilket innebär att all omvårdnad utförs med respekt för integritet, 

värdighet, mänskliga rättigheter samt respekt för självbestämmande. Sjuksköterskan ska 

förutom det etiska förhållningssättet tänka på hållbar utveckling kring patientens 

omvårdnad, vilket innebär att sjuksköterskan behöver tillgodogöra sig tillräckliga 

kunskaper inom medicinsk vetenskap samt beteendevetenskap. 
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Sjuksköterskans kompetens innebär ett helhetsperspektiv på patientens situation, där 

sjuksköterskan självständigt ansvarar för att främja god livskvalitet och välbefinnande 

för patienten. En förutsättning för att uppnå god vård är att på ett skickligt sätt utföra 

omvårdnadsåtgärder samt upprätthålla en förtroendefull relation med patienten och dess 

anhöriga. Det är en förutsättning för god vård. Genom att kommunicera med patient och 

anhöriga på ett empatiskt, respektfullt och lyhört sätt kan sjuksköterskan möta 

patientens och dess anhöriga utifrån deras kunskaper och behov. Detta leder till att 

sjuksköterskan kan bevara patientens och anhörigas integritet och värdighet i 

omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

 

Fearnley och Boland (2017) beskriver att sjuksköterskor uppger att de ofta har en oro 

inför samtal med föräldrar och deras barn. Författarna menar att grunden till oron och 

rädslan ligger i att sjuksköterskorna inte vet hur och med vilka ord de ska använda för 

att barnet ska förstå. Ålder på barnet har också stor betydelse, då sjuksköterskorna är 

osäkra på hur mycket barnet faktiskt kan förstå av informationen, utifrån deras 

mognadsprocess (Buchwald, Delmar & Schantz-Laursen 2012). Ytterligare orosmoment 

för sjuksköterskan är att samtalet ska bli tidskrävande samt att det öppnar upp till 

reflektion hos barnet vilket sjuksköterskan kan ha svårt att hantera. (Fearnley & Boland 

(2017). Vidare menar författarna att detta kan leda till att barnet hamnar i en ny ovisshet 

och skapar ytterligare lidande.  

 

Lagar som påverkar sjuksköterskans arbete 

FN (Förenta staterna) har sedan många år tillbaka jobbat med UNICEF för att få fram 

Barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om barns mänskliga 

rättigheter i samhället. Konventionen bildades för att barn ska få en trygg och säker 

uppväxt, där allt som görs är för barnens bästa. Enligt Barnkonventionen är alla under 

18 år klassificerade som barn (UNICEF 2018). År 2018 röstade Sveriges riksdag ja för 

att barnkonventionen skulle bli en svensk lag (Ödquist Drackner 2018) Något som 

trädde i kraft 1 januari 2020 och bytte då namn till Förenta nationernas konvention om 

barnets rättigheter. 

 

I Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) del 1, kapitel 

3 står det att alla åtgärder som rör barn, både offentliga och privata ska bedömas utifrån 

barnets bästa. Det innebär att alla välfärdsinstitutioner, administrativa myndigheter, 

domstolar och lagstiftande organ ska ha barnets bästa i beaktning vid vidtagande av 

åtgärder.  Under del 1, kapitel 13 står det beskrivet att alla barn har rätt till 

yttrandefrihet. Rättigheter till att oberoende söka, ta emot och sprida information samt 

tankar. Detta kan ske i skrift, tryck eller tal beroende på barnet. 

 

I 3 kap. 6 § i Patientlagen (SFS 2014:821) står det att informationen som ges av hälso- 

och sjukvården ska vara anpassat efter mottagarens mognad, språkliga bakgrund, ålder, 

erfarenhet eller andra förutsättningar. I 3 kap. 7 § beskrivs det att den som ger 

informationen måste försäkra sig om att mottagaren har förstått den information som 

givits. Information ska annars delges på ett sådant sätt att den passar mottagarens 

förutsättningar. 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 5 kap. 6 § står det att när hälso- och 
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sjukvården är i kontakt med barnet ska barnets bästa tas i beaktning. Enligt 5 kap. 7 § 

ska barns behov av råd, stöd och information uppmärksammas och tas i beaktning om 

föräldern eller annan vuxen som barnet bor med, har en allvarlig psykisk eller fysisk 

sjukdom. 

 

Kommunikation med barn 

Eide & Eide (2007, ss. 421-422) menar att alla barn är unika. Det handlar om olika 

biologiska förutsättningar, utvecklingsfaser och tidigare erfarenheter, något som bör tas 

i beaktning vid samtal med barn. Vidare menar författarna att det finns ingen mall på 

hur man bäst kommunicerar med barn. Som sjuksköterska kommer förmågan att 

kommunicera sättas på prov beroende på vart barnet befinner sig i sin utveckling. 

Knutsson, Enskär, Andersson-Gäre och Golsäter (2017) visar att sjuksköterskan saknar 

kunskap i bemötandet av barn som anhöriga. Brist på kunskap skapar en osäkerhet och 

rädsla vilket kan leda till att sjuksköterskan väljer att undvika att kommunicera med 

barnen. 

Ekebergh och Dahlberg (2016, s.130) beskriver kommunikation som att överföra och 

utbyta information. Något som görs ihop med någon annan. Vidare menar författarna att 

begreppet kommunikation inom hälso- och sjukvården kan delas upp i två delar, att 

utbyta och överföra information men kan också ses som en gemensam aktivitet. I den 

vårdande vården är det väsentligt med en förtroendefull dialog och samtal, för att kunna 

lindra lidande. Eide & Eide (2007, s.424) tar upp att det finns ramvillkor och 

kommunikationsformer som bör tas i beaktning vid samtal, speciellt med barn. 

Ramvillkor innebär hur samtalet påverkas av yttre förhållanden, som syfte, tid och plats. 

Kommunikationsformer handlar om hur samtalet yttrar sig. Kommunikation kan nyttjas 

genom icke-verbal, verbal, lek eller spelformer. Anpassningen efter varje barns 

utvecklingsstadium är viktigt vid kommunikation. 

 

Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: sociala, miljö och ekonomi (United 

Nations Development Programme (UNDP), 2015a).  UNDP (2015b) beskriver att god 

hälsa är en grundläggande förutsättning för att människan att kunna bidra till utveckling 

av samhället, och att hälsan påverkas av alla tre dimensionerna. Genom förebyggande 

åtgärder kan förutsättningar skapas för att gynna människors grundläggande rätt till 

välbefinnande, samtidigt gynnar denna satsning samhällets utveckling i stort. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv menar Hjern, Berg, Rostila och Vinnerljung (2013) att det 

finns en skillnad i hur det går för barn i skolan beroende på om de har friska eller sjuka 

föräldrar.  Fler barn med en förälder som har en allvarlig kroppslig sjukdom lämnar 

grundskolan utan någon behörighet till gymnasiet än de som har friska föräldrar. Detta 

skapar en känsla av utanförskap och låg utbildningsnivå för barnet. Hovstadius, Ericson 

& Magnusson (2015) beskriver att barn som har en allvarligt sjuk förälder löper större 



6 

 

risk att få psykiska problem eller hamna i missbruk i ung vuxen ålder. Sammanlagt 

lägger samhället ungefär 52 miljarder kronor varje år på gruppen barn som anhöriga 

som i vuxen ålder utvecklat psykiska problem eller missbruk.  

Socialstyrelsen (2013) skriver att hälso- och sjukvården ska uppmärksamma barns 

behov av information när en anhörig har någon form av psykisk eller fysisk nedsättning. 

Enskär och Golsäter (2014, s.118) menar att om barnet får vara delaktig i vårdprocessen 

minskar risken för att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

I vården är det viktigt att personal bemöter patienter och närstående, både vuxna och 

barn på ett vårdande och respektgivande sätt. Barn har rätt till att få information om vad 

som händer och sker kring en sjuk förälder. Information behövs för att barnet ska kunna 

känna sig trygg, sedd och för att kunna hantera situationen när vardagen vänds upp-och 

ner. Enligt både Patientlagen (SFS 2014:821, 3 kap. §6) och Förenta nationernas 

konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) har barn rätt till information, stöd 

och yttrandefrihet. Trots lagarna och att det ingår i sjuksköterskan kärnkompetens att 

vidarebefordra information till alla anhöriga, så har sjuksköterskor svårt att bemöta och 

informera barn på deras nivå. Ofta upplevs en oro eller brist på kunskap i hur man bör 

gå tillväga. 

 

Genom att göra en litteraturöversikt av nuvarande kunskapsläge kan en ökad förståelse 

skapas för hur barns behov av information ser ut och hur de önskar att bli bemötta av 

vården i den kritiska familjesituationen, när en förälder är allvarligt sjuk. 

Förhoppningen är att studien kan komma att underlätta för sjukvården. Genom att öka 

förståelsen av att delge barn information kan deras välbefinnande stärkas i en kritisk 

situation. Studien kan eventuellt på lång sikt bidra till hållbar utveckling för både 

samhället och för den enskilda individen.  

 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa barns behov av information när en förälder har en 

allvarlig fysisk sjukdom. 

 

 

 

METOD 

Studiedesign  

Kandidatuppsatsen utgörs av en litteraturstudie. Motivet för studien är att kartlägga och 

sammanställa befintlig forskning och kunskap inom ett begränsat ämne. 
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Sammanställningen ska vara tydligt, och skapa en överblick samt leda till förbättring 

inom det studerade området (Friberg 2017. s.144). 

 

 

Litteratursökning 

Artiklarna som användes i studien söktes i olika databaser: Cinahl, Medline och 

PubMed. Olika sökord användes för att hitta relevanta artiklar. Sökord som var 

genomgående i de flesta sökningarna var; child*, adolescent*, parent*, nurs*, family, 

information och communicate. För ytterligare sökord och kombinationer, se Bilaga 1. 

Inklusionskriterierna på artiklarna var följande; peer-reviewed, abstract available, och 

vara på engelska samt ha tydlig vårdvetenskaplig förankring, då författarna upptäckte att 

det finns mycket fakta från medicinpsykiatriska tidskrifter. En begränsning på 11 år 

gjordes för att säkerställa artiklarnas relevans. Val av tidsbegränsning grundades i att 

studien skrevs tidig vår 2020 och att det publicerats fåtal artiklar med datering 2020. Vi 

valde att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier i litteratursökningen. I 

sökningar på Cinahl och Medline avgränsas ålder på deltagarna till 6-18 år. 

Exklusionskriterier var artiklar med inriktning mot den psykiatriska vården eller som 

var publicerade i psykiatriska tidskrifter. 

Första urvalet på varje sökning gjordes efter titlarna på studierna, det resulterade i 23 

relevanta artiklar. Det andra urvalet gjordes efter läst abstract då en ytlig förståelse kring 

studiens innehåll skapades, i detta steg valdes fyra artiklar bort. Urval tre gjordes efter 

att artiklarnas resultatdel lästs av båda författarna, det resulterade i att ytterligare tre 

artiklar selekterades bort då de inte besvarade syftet. Detta resulterade i 16 artiklar som 

vi valde att granska noggrannare.  

 

Litteraturgranskning 

Efter att relevanta artiklar hittats i datainsamlingen, gjordes en djupare granskning för 

att kunna säkerställa studiernas kvalité. Till granskningen användes frågor av Friberg 

(2017. s. 187), se Bilaga 2. Granskningen gjordes på 16 utvalda studier. Vid påbörjad 

granskning upptäcktes att de utvalda artiklarna endast var av kvalitativ studiedesign. 

Artiklarna granskades därav utifrån punkter till kvalitativa studier. Något som var 

viktigt var att det tydligt skulle framkomma vilka etiska ställningstagande som gjorts i 

studierna. Olsson och Sörensen (2011, ss. 84-85) skriver att det är viktigt att deltagarnas 

etiska rättigheter tas i beaktning. Detta görs genom att uppfylla de fyra etiska 

grundkraven, som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekrav (ibid). Efter granskningen av de etiska grundkraven valdes fem artiklar 

bort på grund utav att de inte uppfyllde kraven. Genom att granska valda artiklar och 

välja bort dem som inte tillgodoser kraven, höjs kvaliteten på studien. Detta resulterar i 

att totalt 11 artiklar analyseras. 
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Litteraturanalys  

Litteraturanalysen gjordes i fyra steg efter Fribergs (2017. ss.148-150) analysmodell. 

Första steget enligt Friberg (2017, s.148) är att läsa valda artiklar flera gånger för att 

skapa en förståelse av innehåll och sammanhang (ibid) något som båda författarna till 

studien gjort. Att läsa studierna flera gånger ledde till att nya aspekter trädde fram som 

var relevanta för syftet. Det andra steget var att skapa en analystabell där en översikt på 

studiernas syfte, metod och resultat synliggjordes (Friberg 2017, s.148), se Bilaga 3. 

Steg tre handlar om att hitta skillnader och likheter i artiklarna (Friberg 2017, s.149). 

För att underlätta arbetet färgkodades artiklarna utifrån olika perspektiv, så som 

barnens, sjuksköterskan och föräldrarnas. När detta synliggjorts kunde kategorier och 

subkategorier arbetas fram till resultatet, vilket är steg fyra i Fribergs (2017, ss.149-150) 

analysmodell. 

 

 

 

RESULTAT 

Resultatet beskriver barns erfarenheter av information när en förälder har en allvarlig 

fysisk sjukdom, utifrån två kategorier och fem subkategorier (Tabell 1). 

 

Tabell 1; Resultatet utifrån kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

 

 

 

Barns erfarenhet av information från 

föräldern 

 

Att vara exkluderad 

 

Öppen och trygg kommunikation 

 

När barnet inte får information 

 

 

 

Barns erfarenhet av information från 

sjuksköterskan 

 

 

 

Brist på anpassad information 

 

Den upplevda distansen 

 

 

 

Barnens erfarenhet av information från föräldern 

Att vara exkluderad 

Barn uppger att de ofta känner när något förändras och är fel hemma, utan att ha blivit 

informerade. Det handlar om förändringar i familjelivet där en eller alla 

familjemedlemmar beter sig annorlunda (Finch & Gibson 2009; Semple & McCaughan 

2013). Barnen berättar att de gärna vill få information om förälderns sjukdom så fort 

som möjligt, eftersom de trots allt redan har känt på sig att något är fel. Att föräldrarna 
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har en öppen kommunikation med barnen om sjukdomen, framsteg och behandlingar 

gör att de känner sig involverade och viktiga i den förändrade familjesituationen (Finch 

& Gibson 2009). Vidare förklarar författarna att yngre barn kan uppge en känsla av 

utanförskap när de hör föräldrarna prata om sjukdomen med äldre syskon. Att bli 

exkluderad från information kring sjukdomen gör att många yngre barn skapar egna 

missvisande fantasier samt att de skuldbelägger sig själva för att föräldern blivit sjuk 

(Semple & McCaughan 2013). Skuld och oro kan uppstå när föräldern insjuknar 

(Melcher, Sandell & Henrikson 2015). Karlsson, Andersson och Hedman Ahlström 

(2013) tar också upp att barn upplever skuld när de inte kan förstå eller tillgodose 

föräldrarnas nya behov (ibid). En oro för sin egen framtid och för att gå samma öde till 

mötes som sina föräldrar upplever många barn (Melcher, Sandell och Henrikson 2015). 

I studien av Melcher, Sandell och Henrikson (2015) uppger barnen att de många gånger 

blir informerade av sina föräldrar om deras sjukdom. Efter informationsutbytet upplever 

barnen ofta att det lämnar ett tomrum i förståelsen av sjukdomens påverkan, behandling 

och om förälderns tillstånd. Enligt Karlsson, Andersson och Hedman Ahlström (2013) 

upplever barn ofta en osäkerhet kring framtiden och vad som skulle hända med 

föräldern. En rädsla infinner sig i att inte veta om föräldern skulle dö eller inte. Rädslan 

för att förlora en förälder gör att barnen har svårt att själva be om fullständig 

information från sina föräldrar. Barnen önskar att föräldrarna själva ska uppfatta deras 

rädsla och bjuda in till samtal (ibid). De upplever även att de inte kan uttrycka sina 

känslor kring ensamhet, nedstämdhet och isolering till sina föräldrar, eftersom de har 

annat att tänka på (Melcher, Sandell & Henrikson 2015). 

Öppen och trygg kommunikation 

Barnen beskriver hur de vill att föräldrarna ska vara mottagaren av informationen från 

hälso- och sjukvården för att sedan återberätta för dem (Smith et al. 2019; Lambert, 

Glacken & McCarron 2012). Barnen uppger att de ofta söker information hos föräldern 

då de inte förstår vad sjuksköterskan försöker förmedla (Lambert, Glacken & McCarron 

2012). Det känns tryggare för barnen när en förälder förklarar informationen än då 

sjuksköterskan gör det, då känslan är att en förälder är mer pålitlig med sanningen 

(Smith et al. 2019). En öppen kommunikation skapar ett djupare förtroende mellan 

barnen och föräldern, samtidigt som det möjliggör en känsla av kontroll och trygghet i 

situationen (Finch & Gibson 2009; Semple & McCaughan 2013). När föräldrarna 

informerade barnen kände de mindre rädsla och oro (Smith et al. 2019). 

 

När barnet inte får information 

I familjer där föräldrarna väljer att undvika samtal om sjukdom upplever barnen en 

känsla av isolering, hjälplöshet och bristande kontroll (Finch & Gibson 2009). De bär på 

frågor som inte blir besvarade, något som tynger dem (Karlsson, Andersson & Hedman 

Ahlström 2013). Vidare skriver Melcher, Sandell och Henrikson (2015) att många av 

barnen hamnar i ensamhet och utvecklar ångest och oro. Vidare menar författarna att 

upplevelsen är att föräldrarna har makten i att begränsa informationen efter vad de anser 

att barnet klarar av, utan att ha frågat barnen själva vad och hur mycket de vill veta. 

 

När barn får bristfällig information om sin förälders sjukdom kan detta leda till 

påföljder i högre åldrar skriver Mallen, Mottram och Thomas (2009). Deltagarna i 
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studien har i barndomen levt med en sjuk förälder och har olika upplevelser av att inte 

bli bemött eller informerad. Att inte få information och bli sedd som barn när föräldern 

är sjuk, har givit påföljder i ung vuxen ålder. En emotionell smärta som erfaras i 

ovissheten som barn kring förälderns tillstånd finns dagligen med dem i ung vuxen 

ålder, många upplever ångest och depression (Mallen, Mottram & Thomas 2009).  

 

Finch och Gibson (2009) skriver hur barn känner sig mer isolerade från omvärlden och 

vänner när de har en sjuk förälder hemma. Detta för att barnen ofta känner ett ökat 

ansvar i att vara hemma och ta hand om hushållssysslor samt den sjuke föräldern 

(Melcher, Sandell & Henriksson 2015). Mallen, Mottram och Thomas (2009) beskriver 

att utbildningsnivån är lägre hos unga vuxna som haft en sjukdomspräglad uppväxt 

jämfört med de som inte haft en. Något som författarna menar beror på att barnen varit 

hemma och tagit hand om sin förälder vilket resulterat i frånvaro från grundskolan och 

leder till saknad gymnasiebehörighet.  

 

Barns erfarenhet av information från sjuksköterskan 

Brist på anpassad information 

Coyne & Kirwan (2012) beskriver att barn ser sjuksköterskan som snäll, vänlig, 

omtänksam, någon som lyssnar och bryr sig om. Vidare beskriver författarna att barnen 

är eniga om att kommunikationen och informationsutbytet inte är anpassat efter dem. 

Barnen upplever att sjuksköterskan använder ord som de inte förstår innebörden av 

(Lambert, Glacken & McCarron 2012). Författarna menar att barnens gemensamma 

slutsats är att sjuksköterskorna har ett felaktigt antagande av hur mycket de förstår av de 

medicinska termerna. Coyne och Kirwan (2012) menar att det finns önskningar från 

barnen att sjuksköterskorna ska använda ett mer barnvänligt språk, där de använder 

kortare meningar och mindre medicinska termer.  

 

När barn upplever brist på information om vad som ska ske med deras föräldrar blir de 

osäkra och rädda (Lambert, Glacken & McCarron 2012). Vidare beskriver författarna 

att barnen upplever att varken sjuksköterskan eller läkaren lyssnar på deras frågor eller 

tog sig tid att besvara dem. Coyne och Kirwan (2012) beskriver hur barnen kan känna 

rädsla över att ställa sin fråga då de inte vill ses som ointelligenta eller upplevas jobbiga 

och irriterande av vårdpersonalen. Lambert, Glacken och McCarron (2012) skriver att 

inte få ta del av en diskussion eller vara med och ta beslut gör att barnen känner sig 

exkluderade från vårdprocessen, något som skapar en känsla av utanförskap och 

ensamhet men även en oro inför framtiden. Enligt Dencker, Andreassen, Bøge och 

Tjørnhøj-Thomsen (2017) upplever barnen att de inte är en viktig del av förälderns vård, 

då de inte blir sedda eller inbjudna av sjuksköterskan att delta.  

 

Den upplevda distansen 

Finch och Gibson (2009) menar att barnen har ångest och en rädsla inför att åka till 

sjukhuset och hälsa på sin förälder. Enligt författarna uppger barnen att kontakten med 

sjuksköterskan är minimal. Vidare skriver författarna att barnen känner att personalen 

inte har något att erbjuda eftersom de inte kan anpassa kommunikationen och 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%B8ge%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28419731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tj%C3%B8rnh%C3%B8j-Thomsen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28419731
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informationen till deras behov. Önskan om förklaring kring olika moment som 

sjuksköterskan gör med deras föräldrar finns hos alla barn, de vill veta vilka mediciner 

föräldern får eller vilken av alla behandlingar som pågår (Lambert, Glacken & 

McCarron 2012). Melcher, Sandell och Henrikson, (2015) beskriver att barnen upplever 

att de inte blir erbjudna något emotionellt stöd från hälso- och sjukvården.      

 

Melcher, Sandell och Henrikson (2015) menar att den informationen barnen får från 

sjuksköterskan upplevs som ofullständig, vilket skapar frågetecken hos barnen. Detta 

leder till att barnen börjar tolka informationen efter egen förförståelse och erfarenhet. 

Vidare menar författarna att detta skapar en känsla av osäkerhet kring förälderns 

tillstånd. Arber och Odelius (2018) menar att detta kan leda till att det uppstår en distans 

mellan barnet och sjuksköterskan (ibid). Distansen skapas genom en emotionell barriär 

som försvårar relationen mellan sjuksköterskan, patienten och barnen (Dencker et al. 

2017).  

 

 

METODDISKUSSION 

Vi anser att vårt syfte som är att belysa barns behov av information när en förälder blir 

patient kan besvaras med hjälp av en litteraturstudie. Då studiedesignen syftar till att 

skapa en översikt av kunskap och erfarenheter. Till grund för metoden i studien 

användes Friberg (2017).  

 

Vid påbörjad artikelsökning upptäcktes att det finns fåtal studier som beskriver barns 

upplevelser av att vara anhörig, här kunde med fördel en empirisk studie med en 

kvalitativ ansats gjorts då mängden material är begränsad. På grund av tidsbegränsning 

och med hänsyn till de etiska aspekterna som behöver beaktas när barn är inblandade, 

valdes en litteraturöversikt. Men vi ser att en kvalitativ intervjustudie hade kunnat ge en 

utökad förståelse och kunskap om barns upplevelser av information som ges inom 

vården.  

 

Enligt Friberg (2017, s.77) är en tidsavgränsning avseende artiklarna relevant för att 

säkerställa att studien är aktuell (ibid). Artiklarna som ingår i studien är publicerade 

mellan år 2009 - 2020, detta på grund av att studien skrivits under tidig vår då det fanns 

ett fåtal artiklar publicerade som är daterade 2020. Det är dock övervägande artiklar 

som är publicerade från 2015 och uppåt vilket vi anser höjer relevansen och kvaliteten i 

studien.  

 

De flesta artiklar vi funnit handlar om barn som anhöriga till patienter med cancer eller 

till patienter som kräver IVA-vård, detta skapar en begränsning i studien. Det hade varit 

önskvärt att hitta artiklar med en mer blandad patientgrupp, något som hade kunnat 

stärka vår studie. Under studiens gång fann vi att det är mycket forskat kring barn som 

anhöriga till en förälder med psykisk ohälsa eller missbruk, men i mindre utsträckning 

kring barn som anhörig till en förälder med fysisk sjukdom. Under studiens gång 

framkom det att de flesta studier som gjorts inom området har likvärdiga resultat och 

belyser samma problemområde. Med detta anser vi att vårt syfte är viktigt att belysa och 

fortsätta forska kring.  
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Våra valda artiklar är publicerade i Sverige, Danmark, England, Irland och USA. Vi har 

förförståelsen att vården bedrivs på liknande sätt i valda länder och anser därför att 

studierna kan jämföras med varandra och anses vara likvärdiga.  

 

Artiklarna granskades och analyserades utifrån Fribergs (2017) modeller. Med fördel 

hade ytterligare en gransknings- och analysmodell kunnat användas för att stärka 

kvaliteten på studien. Under analysprocessen färgkodas artiklarna för att tydligt 

synliggöra likheter och skillnader och på det sättet lättare kunna kategorisera dem. På 

detta sätt kan en röd tråd arbetas fram genom hela studien.  

 

 

RESULTAT DISKUSSION 

I resultatet framkommer att barn upplever en brist på information både från föräldrar 

och sjuksköterskan. Icke-anpassad information och bristfälligt bemötande synliggjordes 

i samtliga studier. Det framkommer att barn lätt känner sig exkluderade, ensamma och 

upplever ångest då de inte får information när en förälder är eller blir allvarligt sjuk. 

Dessa barn har större risk för insjuknande i psykisk ohälsa eller missbruk i ung vuxen 

ålder. Känslan av att inte bli sedd eller informerad av sjuksköterskan är påtaglig. Utifrån 

det som framkommer i resultatet kommer diskussionen delas upp i tre delar: Anpassad 

kommunikation; en förutsättning för välmående, Bemöta barnen - en utmaning för 

sjuksköterskan och Skapa en hållbar framtid för barnen. 

 

Anpassad kommunikation: en förutsättning för välmående 

Något som är återkommande i resultatet är barnens önskan om information både från 

föräldrar och sjuksköterskor. Önskningar om att bli delgiven information tidigt i 

förälderns sjukdom och att den ska vara ärlig, framkommer som viktigt. Barnen 

upplever en större trygghet när det är föräldrarna som delger informationen. Alvariza et 

al. (2016) menar att delge information till barnet om förälderns sjukdom är ett av de 

viktigaste behov som behöver tillgodoses. Informationen behöver anpassas utifrån 

situationen och barnet på ett förståeligt sätt. Författarna poängterar att informationen 

kan vara smärtsam att ta emot men är viktig för barnets välmående framöver. 

 

Barns rätt till information, råd och stöd stärks genom Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) 5 kap. 7 § som menar att vården är skyldig att beakta barnets behov. Resultat i 

föreliggande studie visar att barn känner att sjukhuset inte har något att erbjuda. Vidare 

framkommer det att barn upplever att kommunikationen och informationen inte är 

anpassade för dem och deras olika åldrar. Broberg (2015, s.109) menar att när barn ska 

få information, bör hänsyn tas till deras språkutveckling (ibid). Det framkommer också i 

resultatet att barn känner sig bortglömda och inte bemötta av sjuksköterskan när de 

besöker avdelningen, något som Bugel (2014) bekräftar. Barnen upplever inte att 

sjuksköterskan försöker skapa en dialog eller relatera till deras känslor och behov när de 

kommer på besök. Golsäter, Henricson, Enskär och Knutsson (2016) tar upp hur viktigt 

det är att sjuksköterskan frågar barnet om de har fått information om förälderns 

sjukdomsprocess.  
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Enligt denna studies resultat vill barn helst att föräldrarna delger dem information. Vår 

egen reflektion att föräldrar får ett större ansvar i att förklara den egna 

sjukdomsprocessen, något de kanske inte förstår fullt ut. Knutsson, Enskär och Golsäter 

(2016) menar att föräldrarna ofta är i stort behov av stöd och uppmuntran för att skapa 

möjlighet till att involvera sina barn i sjukvårdsprocessen (ibid). Sjuksköterskorna 

försöker ofta uppmuntra föräldrarna till att ta med barnet när behandling ska ges som ett 

sätt att göra dem mer delaktiga (Golsäter, Enskär & Knutsson 2019). Knutsson och 

Bergbom (2016) menar att de barn som följer med sina föräldrar till sjukhuset får en 

ökad förståelse för vad som sker (ibid). Besöket är betydelsefullt och kan upplevas som 

positivt då barnet får känna sig delaktig (Knutsson, Enskär & Golsäter 2016). Golsäter 

et al. (2016) beskriver att sjuksköterskor ofta känner ett ansvar för de barn som har en 

svårt sjuk förälder. Men att det är upp till föräldrarna att bestämma om barnet ska få 

information eller inte (ibid). Genom att vara öppen och ärlig gentemot barnet om 

förälderns tillstånd och prognos är de förberedda på vad som kan hända (Hanna, 

McCaughan & Semple 2019). 

 

 

Bemöta barnen - en utmaning för sjuksköterskan 

För att lära känna, bemöta och tillgodose barnets behov krävs det tid, något som det ofta 

är brist på för sjuksköterskan. Fokus ligger därför bara på patienten då det inte finns tid 

till att tillgodose anhörigas behov (Golsäter et al. 2016; O’Shea, Shea, Robert & 

Cavanaugh 2012). Fearnley och Boland (2017) beskriver att barnen ofta försöker få tag 

på sjuksköterskan för att få information, men att möjligheterna är mycket begränsade. 

Denna aspekt kan vi som författare förstå, då vi har egna erfarenheter om att tiden till att 

bemöta anhöriga är bristfällig och något som tyvärr inte prioriteras under vissa 

arbetspass. I vår kommande profession förstår vi vikten i att försöka stanna upp och 

bemöta barn som anhöriga, om så bara i några minuter. Även denna korta stund kan ha 

en positiv inverkan på barnens välmående.   

Golsäter et al. (2016) skriver att sjuksköterskor ofta upplever en rädsla i att 

kommunicera med barn som anhöriga och att det finns en barriär i mötet med dem. 

Bristen på kunskap, erfarenhet och information gör att sjuksköterskor ofta känner sig 

ängsliga inför mötet. Den största rädslan är att sjuksköterskorna inte vet hur man 

kommunicerar med barn i allmänhet, och i synnerhet inte hur man kommunicerar med 

ett barn som befinner sig i en kris (ibid). I resultatet framkommer att barn upplever att 

sjuksköterskor inte kan anpassa information efter deras ålder och mognad. Det finns 

också en förförståelse kring hur mycket av det medicinska språket som barnen förstår. 

Broberg (2015, s.109) anser att förutsättningar för att kunna involvera barn i förälderns 

sjukdomsprocess är kunskap och erfarenhet. 

Vår egen reflektion efter det som framkommit i resultatet samt det som diskuterats i 

relation till andra studier är att barn har behov av att bli bemötta och informerade. I vår 

kommande profession som sjuksköterskor är det av stor vikt att våga bekräfta barnet på 

ett respektfullt sätt. Som sjuksköterska är det viktigt att försöka kommunicera med 

barnet, trots att det kan kännas obehagligt och svårt. Men som framkommer i vårt 

resultat är det bättre att försöka än att inte säga något alls. Golsäter, Enskär och 
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Knutsson (2019) beskriver att det är viktigt att ha en omsorgsfull inställning gentemot 

patientens barn. Genom att visa intresse för dem, ta sig tid till att möta och besvara 

frågor angående förälderns sjukdom, kan sjuksköterskan öka möjligheten för barnet att 

känna sig bekväm, välkommen och trygg i sjukhusets obekanta miljöer (ibid). Vidare 

ser vi en vinst i att jobba utifrån ett familjecentrerat förhållningssätt, där sjuksköterskan 

bör involvera barnet i vården och informera barnet om förälderns sjukdomstillstånd. Att 

jobba familjecentrerat bidrar till att lindra lidande och skapa bättre förutsättningar för 

barns- och föräldrars hälsa i den rådande situationen så väl som i framtiden. Broberg 

(2015, s. 108) beskriver hur välinformerade barn upplever mindre stress, minskad oro 

och rädsla och kan lättare anpassa sitt beteende till situationen de befinner sig i. 

 

Skapa en hållbar framtid för barnen 

Anknytning som begrepp står för det starka och känslomässiga samspel som 

uppkommer mellan två människor där tillit finns (Ainsworth 1989). Bowlby (1998) 

beskriver anknytningsteorin som att det finns ett band mellan föräldern och barnet, där 

de är beroende av varandra. Teorin bygger även på att det finns en inre motivation till 

att hålla sig nära varandra, för att skapa en ömsesidig trygghet (ibid). Man kan därför 

anta att anknytningen mellan barn och föräldern blir lidande när en förälder är sjuk och 

behöver spendera mycket tid på sjukhuset. Barn som inte får eller kan få sina 

grundläggande behov uppfyllda av sin förälder utvecklar snabbt en känsla av att klara 

sig själv och att kunna stå på egna ben. Men detta för med sig ett stort stresspåslag som 

följer med upp i ung vuxen ålder. Ainsworth (1989) skriver att anknytningen människor 

har till andra är viktigt och ibland avgörande för hur personer hanterar olika svåra 

livsförändringar och situationer.   

 

Resultatet visar att gruppen barn som anhöriga löper större risk att i ung vuxen ålder 

hamna i psykisk ohälsa, något som Västra Götalandsregionen (2017) bekräftar. Hanna, 

McCaughan och Semple (2019) skriver att barnet ofta upplever ångest, depression och 

ensamhet i ung ålder när de har en allvarligt sjuk förälder. Barn som inte blir 

informerade om förälderns sjukdom får en sämre självkänsla som de bär med sig in i 

vuxenlivet.  

 

Vårt resultat lyfter fram att barn som har en förälder med allvarlig sjukdom ofta är mer 

frånvarande och presterar sämre i skolan. Detta bekräftas av Socialstyrelsen (2016), som 

lyfter fram att barn som har en sjukdoms präglad barndom genom sin förälder har fyra 

till sju gånger så stor risk att utveckla missbruk eller psykisk ohälsa i ung vuxen ålder. 

Denna grupp av barn går ofta ur grundskolan utan behörighet till att söka gymnasium, 

vilket ofta leder till att de får sämre levnadsvillkor är jämngamla kamrater. Hanna, 

McCaughan och Semple (2019) beskriver vikten av att upprätthålla normala 

vardagsrutiner till exempel att gå till skolan. Att bibehålla rutiner stärker barnet och ger 

dem en distans till sjukdomen ett tag. Ur ett hållbarhetsperspektiv så leder rutiner också 

till att kontakten med vänner bevaras och ensamheten som ibland kan upplevas hos 

barnen minskar. Vår egen reflektion är att detta kan skapa förutsättningar för en ökad 

livskvalitet. 
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SLUTSATS 

Utifrån vad som framkommit i denna uppsats är barn som anhöriga i behov av 

information tidigt i förälderns sjukdomsprocess. Detta för att minska risken att drabbas 

av psykisk ohälsa i ung vuxen ålder. Ett behov som idag inte tillgodoses av sjukvården. 

Att det inte tillgodoses har att göra med olika anledningar. Bland annat känner barn ett 

obehag av att prata med sjuksköterskan samt att det idag är en tidspressad sjukvård där 

tid till att kommunicera med barn som anhöriga inte prioriteras. Okunskap och rädsla 

för att bemöta barns behov är ett hinder som skapar en barriär hos sjuksköterskan. Vi 

ser ett värde i att våga bemöta och kommunicera med barnet, trots okunskap kring hur 

man bör gå tillväga. Då studiens resultat pekar på att ”bara säga något” skapar mer 

välbefinnande än lidande hos barnet. Att använda sig av ett familjecentrerat 

förhållningssätt skapar möjligheten till att stärka välbefinnandet och välmående hos 

patienten, anhöriga och sjuksköterskan. Vi ser ett värde i fortsatt forskning kring hur 

barn upplever att de blir bemötta som anhöriga inom slutenvården då denna forskning 

saknas. Det är viktigt för att öka medvetenheten om barns upplevelse och behov hos 

hälso- och sjukvårdspersonalen samt föräldrar. Detta för att kunna bemöta och 

tillgodose barnens behov på ett tillfredsställande sätt. 
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BILAGA 1 

 

Sökhistorik för använda artiklar i resultatet. 

 

DATABAS SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 

ANTAL 

GRANSKADE 

ARTIKLAR 

ANTAL 

ARTIKLAR I 

UPPSATS 

CINAHL (child* AND sibling* 

AND nurs* OR care* 

AND hospital*) AND 

(“information needs” 

OR “support needs”) 

26 2 1 

CINAHL nurs* AND ill parent 

AND family AND 

communication 

52 4 1 

MEDLINE dying AND palliative 

care AND parent AND 

qualitative AND 

teenagers 

3 2 1 

CINAHL parent* AND child* 

AND communicate 

AND ill parent*  

22 3 1 

CINAHL children as relatives 

AND future AND 

mental illness 

27 2 1 

PUBMED “childrens wishes” AND 

hospilitazion 

3 1 1 

CINAHL Child*AND support 

AND "sick parent" 

238 4 1 

PUBMED Adolescent Behavior* 

AND Communication 

AND Life Change 

Events*  

53 1 1 

CINAHL children AND family 

AND life AND cancer  

40 1 1 
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CINAHL child* AND hospital 

AND information AND 

needs 

101 1 1 

CINAHL “parental cancer” AND 

Loneliness AND 

“adolescent experience”   

7 2 1 
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BILAGA 2 

Granskningsfrågor för kvalitativa studier utifrån Friberg (2017, s.187). Frågorna har 

skrivits av ordagrant utifrån Fribergs modell. 

 

Kvalitativa studier; 

• Finns det ett tydligt problem formulerat?  

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

• Vad är syftet?  

• Hur är metoden beskriven?  

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

• Hur har data analyserats?  

• Vad visar resultatet?  

• Hur har författarna tolkat resultatet?  

• Vilka argument förs fram?  
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BILAGA 3 

Granskning av artiklar använda i resultatet.  

 

 

Titel, författare, 

tidskrift, år 

Syfte Metod 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 
 
År; 2018 
 
Land; England  

Syftet med studien 

var att undersöka 

erfarenheterna, 

förtroendet och 

behovet av onkologi 

och palliativt 

vårdande 

sjuksköterskor med 

patienter som har 

minderåriga barn.  
 
Syftet är även att 

besvara två 

frågeställningar. 
1. vad har onkologi 

och palliativt 

vårdande 

sjuksköterskor för 

erfarenheter angående 

support till föräldrar 

med cancer som har 

minderåriga barn? 
2. Hur stödjer 

onkologi och 

palliativt vårdande 

sjuksköterskor 

föräldrar med cancer 

deras relation till 

barnen?   

Studien är beskrivande 

kvalitativ och har använt 

sig av fokusgrupper, där 

deltagarna beskriver hur 

ett fenomen erfaras  

Resultatet kategoriseras 

utefter följande punkter; 
• Identifiering med 

föräldern. 

• Hålla dörren 

öppen. 

• Hjälpa föräldrar att 

hjälpa sina barn.  

• Sjuksköterskornas 

behov.  

 
Sjuksköterskorna var eniga 

om att det är utmanade och 

komplext att ge stöd till 

familjer med små barn. 

Flera av deltagarna 

beskriver hur de snabbt 

identifierar patienter med 

barn då flera av 

sjuksköterskorna har barn 

själva.   

Titel; Ascertaining 

children’s 
wishes and feelings 

about 
hospital life 
 
Författare; Coyne, 

I. & Kirwan, L.  
 
Tidskrift; Journal of 

Child Health Care 
 
År; 2012 
 
Land; Irland  
 

Syftet med studien 

var att få barns 

perspektiv på 

deltagande i 

informationsdelning 

och beslutsfattande 

vid inneliggande 

vård.  
 
Studien syftade även 

på att få fram barns 

önskemål och åsikter 

kring hälso-

sjukvårdspersonals 

handlande gentemot 

barn. 

Studien är en kvalitativ 

beskrivande design, för 

att kunna fånga barns 

upplevda upplevelser.  

Resultatet redovisades i 

olika kategorier; 
• Sjukhusmiljön 

• Syn på läkare och 

sjuksköterskor 

• Kommunikation 

med sjuksköterska 

och läkare 

• Syn på 

beslutstagande 

• Barns andra 

önskningar. 

 
Studien har tagit fram hur 

barn upplever det att vara på 

sjukhus, hur dem ser på 

hälso-sjukvårdspersonal och 



25 

 

hur dem upplever sin 

delaktighet.  
Resultatet påvisade brister i 

samtliga kategorier.  

Titel; A qualitative 

study of doctors' and 

nurses' barriers to 

communicating with 

seriously ill patients 

about their dependent 

children 
 

Författare; Dencker, 

A., Andreassen Rix, 

B., Bøge, P. & 

Tjørnhøj-Thomsen , 
T.   

 
Tidskrift; Psycho-

Oncology 

 

År; 2017 
 
Land; Danmark 

Studien syfte är att 

undersöka hur läkare 

och sjuksköterskors 

strukturella och 

emotionella barriär 

för att kunna ge ett 

väsentligt stöd.  

Studien är kvalitativ och 

utförs på tre 

sjukvårdsavdelningar i 

Danmark. Forskarna 

använde sig utav 49 

semistrukturerade 

intervjufrågor. 

Med hjälp av 

Maturanas granskningsmall 

uppdagades två hinder hos 

läkaren och sjuksköterskans 

i bemötande mot barn. 
• Strukturella 

barriärer. 

Emotionella barriärer. 

Titel; How do young 

people find out about 

their parent’s cancer 

diagnosis: A 

phenomenological 

study 
 
Författare; Finch, 

A. & Gibson, F. 
 
Tidskrift; European 

Journal of Oncology 

Nursing 
 
År; 2009 
 
Land; England 

Syftet med studien är 

att se hur unga 

upplever att få reda 

på en förälders 

cancerdiagnos. 

Författarna använder 

sig utav tre 

frågeställningar för 

att besvara syftet. 
 
1. unga personers 

upplevelse av att få 

reda på en förälders 

cancerdiagnos? 
2. Hur de unga 

personerna uppfattar 

och vad de får för 

känslor av denna 

upplevelse? 
3. Hur denna 

upplevelse påverkar 

deras dagliga liv och 

relationer? 
 

Studien är 

fenomenologisk 

kvalitativ studie. Som 

gjordes på personer som 

hade cancer och 

minderåriga barn. 
 
Författarna har gjort 

enskilda intervjuer med 

barn i åldrarna 14-18 år.  

Författarna har använt sig 

av semistrukturerade 

intervjufrågor, där de har 

tolkat svaren.   

I resultatet framkommer sex 

olika dimensioner av 

barnens upplevelser när de 

fick reda på om förälderns 

cancerdiagnos: 
• Först få höra om 

förälderns diagnos 

• Sin egen och 

andras sårbarhet 

• Kommunikation 

inom familjen 

• känsla av stöd och 

erfarenhet  

• erfarenhet och stöd 

av skolan 

• Erfarenhet och stöd 

från sjukhuset.  

 

Titel; Loneliness 

despite the presence 

of others e 

Syftet med studien 

var att belysa unga 

vuxnas erfarenheter 

Studien har en kvalitativ 

grund där forskarna 

använde sig utav 

I resultatet framkom ett 

huvudtema: Ensamhet trots 

andras närvaro,  med  två 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tj%C3%B8rnh%C3%B8j-Thomsen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28419731
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Adolescents’ 

experiences of 

having a parent who 

becomes ill with 

cancer 
 
Författare; 

Karlsson, E., 

Andersson, K. & 

Hedman Ahlström, 

B. 
 
Tidskrift; European 

Journal of Oncology 

Nursing 
 
År; 2013 
 
Land; Sverige  

av att ha en förälder 

som drabbats av 

cancer när de unga 

vuxna var i tonåren. 

narrativa enskilda 

intervjuer.  

underkategorier:  
• Distans, skapar en 

känsla av 

ensamhet, ilska och 

sorg  

• Närhet, en tro på 

framtiden, lättnad 

och tröst. 

  Känslan av ensamhet som 

de unga vuxna kände har 

genomsyrat deras liv, vilket 

har gjort att de har svårt att 

visa närhet och skapar ofta 

en distans mellan dem och 

andra. 

Titel; Nurses’ 

experiences of what 

constitutes 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 
 
År; 2017 
 
Land; Sverige 

Målet med studien 

var att klargöra 

sjuksköterskors 

upplevelser om vad 

som bildar ett möte 

med barn som 

besöker en sjuk 

förälder på en IVA 

avdelning.  

Studien är baserad på en 

explorativ induktiv 

kvalitetsdesign. 

Intervjuer med 4 

fokusgrupper användes 

för att få fram 

sjuksköterskans 

upplevelse.  
 
Inklusionskriterier var att 

sjuksköterskorna skulle 

vara utbildade 

Intensivvårdssjuksköters

kor och ha erfarenhet.  

I resultatet presenteras tre 

komponenter som lägger 

grunden för mötet mellan 

sjuksköterskan och barnet.  
• Sjuksköterskans 

engagemang och 

motivation. 

• Individuell 

guidning utefter 

barnets 

mognadsnivå.  

• Reflektion mellan 

varandra för att 

stärka samarbete.  

Titel; Meeting the 

information needs of 

children in hospital 
 
Författare; Lambert, 

V., Glacken, M. & 

McCarron, M.  
 
Tidskrift; Journal of 

Child Health Care   
 
År; 2012 
 
Land; Irland 

Syftet med studien 

var beskriva 

informationsutbytet 

mellan hälso-

sjukvårdspersonal och 

barn på sjukhus.  
 

Studien har sin grund i 

det kvalitativa. 

Författarna har använt sig 

av en etnografisk 

paraduell studiedesign.  
 

Där författarna försökt 

associera sig med den 

lilla grupp som dem har 

studerat.  

I resultatet kunde tre 

kategorier beskrivas; 
• Typ och mäng av 

information 

• Informationsflöde 

• Förståelse av 

information.  

Deltagarna i studien enas 

om att det finns olika sätt att 

berätta och ta emot 

information och om hur det 

påverkar dem. Samt att 

sjukvårdspersonal har en 

förförståelse kring hur 

mycket barnet förstår av 
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informationen och det 

medicinska språket.  

Titel; Is childhood 

pain associated with 

future mental health 

problems? 
 
Författare; Mallen, 

C., Mottram, S. & 

Thomas, E.  
 
Tidskrift; Psychiatry 

Psychiatr Epidemiol 
 
År; 2009 
 
Land; Danmark 

Syftet med studien 

var att se om det finns 

en skillnad i den 

psykiska ohälsan hos 

unga vuxna som haft 

en sjukdoms präglad 

barndom jämfört med 

dem som inte haft det. 
 

 
 

Forskningen är gjord som 

en tvärsnittsstudie, 

kvalitativ studie. Datan 

samlades in genom 

mejlkontakt med 

deltagarna.  

Resultatet visar att unga 

vuxna som upplever 

familjerelaterad sjukdom 

och smärt i barndomen har i 

större utsträckning ångest 

eller depression än unga 

vuxna som inte utsatts för 

det.  
 
Det framkom även att dem 

unga vuxna med präglad 

barndom kände sig mer 

isolerade och var mer sjuka 

från skolan i unga år än 

andra barn.  
 

Titel; Maintaining 

everyday life in a 

family with a dying 

parent: Teenagers’ 

experiences of 

adapting to 

responsibility 
 
Författare; Melcher, 

U., Sandell, R. & 

Henriksson, A. 
 
Tidskrift; Palliative 

and Supportive Care 
 
År; 2014 
 
Land; Sverige  

Syftet med studien är 

att undersöka hur 

emotionellt påverkade 

ungdomar blir, hur 

dom hanterar det och 

hur det är efter när en 

förälder är döende.   

Studien har sin grund i en 

kvalitativ innehållsanalys 

med beskrivande och 

tolkande design.  
 
Studien involverade 13 

ungdomar som hade haft 

en somatisk sjuk förälder 

som hade gått bort av sin 

sjukdom.   

Resultatet presenterades i tre 

olika kategorier: 
• Förstå sjukdomen 

och förbereda sig 

på förlust. 

• Känna ansvar i att 

ta över ansvar från 

föräldrar och 

familjelivet. 

• Känsla av 

ensamhet och 

avsaknad av stöd. 

Deltagarna hade svårt att 

förstå hur sjuk föräldern var, 

på grund av bristande 

information. Många kände 

ansvar i att ta över sysslor 

hemma. Vilket ledde till att 

dem kände sig ensam och 

isolerad, vilket ledde till 

psykiskt lidande.  

Titel; Family life 

when a parent is 

diagnosed with 

cancer: impact of a 

psychosocial 

intervention for 

young children 
 
Författare; Semple, 

C.J., & McCaughan, 

E. 
 
Tidskrift; European 

Journal of Cancer 

Syftet med studien 

var att synliggöra 

upplevelsen av olika 

familjer när en 

förälder får cancer. 

Samt undersöka 

effekten av en 

psykosocial 

intervention som stöd 

till små barn med en 

förälder som har 

cancer  
 

  

Studien har sin grund i en 

kvalitativ studie. Där 

man gjorde enskilda 

intervjuer som spelades 

in och sedan 

transkriberades. 
 
Deltagarna var familjer 

som inom 3 månader fått 

en cancerdiagnos. 7 barn 

deltog i åldrarna mellan 

6-11 år samt 6 

föräldrar.    
  

I resultatet framkommer det 

tre huvudteman. 
• Prata med barn om 

cancer 

• Cancerns påverkan 

på hela familjen  

• CLIMB’s påverkan 

på unga barn   
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Care 
 
År; 2013 
 
Land; England 

Titel; Parent and 

Child Preferences 

and Styles of 

Communication 

About Cancer 

Diagnoses and 

Treatment 

 

Författare; Smith, 

L.E., Maybach, 

A.M., Feldman, A., 

Darling, A., Foster 

Akard, T. & Gilmer, 

M-J. 

 

Tidskrift; Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing 

 

År; 2019 

 

Land; USA 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

barns och föräldrars 

uppfattning vid 

informationsutbyte 

när barnet har cancer, 

samt att få fram 

önskemål både från 

barn och föräldrar när 

den gäller 

information. 

 

 

Studien har sin grund i 

den kvalitativa metoden 

och har utgått från 6 

fokusgrupper 

Studien involverade 7 

barn med cancer och 

deras föräldrar. 

 

Resultatet belyser både 

föräldrars och barns 

upplevelser av följande 

kategorier;  

• Erfarenhet av 

informationsutbyte  

• Erfarenhet och förstående 

• Känslor  

Barnen uttryckte en önskan 

om att förälder ska vara med 

eller vara dem som ger 

information, då det fanns en 

rädsla för sjuksköterskan.  

Föräldrar upplevde en stress 

i hur, vad och när dem 

skulle informera sina barn 

om sjukdomen. Dem söker 

ofta hjälp hos 

sjuksköterskan 

 

 


