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Sammanfattning    
I sjuksköterskans dagliga arbete möter han eller hon många olika individer i olika 
åldrar. Ett gott bemötande från vården kan resultera i att individen upplever en trygghet 
och vågar uppsöka vården vid lidande. I Sverige finns det ett flertal barn som har en 
förälder med en somatisk sjukdom med minst en veckas sjukhusvård. Då barn inte får 
utrymme till att hantera den ovana situationen kan barnet skapa vanföreställningar om 
att det är barnets fel att föräldern vårdas på sjukhus. Sjuksköterskan bör möta varje 
individ utifrån dennes förutsättningar och anpassa kunskapsnivån efter detta. Hur kan 
sjuksköterskan bemöta barn som anhöriga? Vad kan sjuksköterskan göra för att stödja 
föräldrarna? Syftet med denna uppsats är att belysa fenomenet barn som anhörig ur 
olika perspektiv. Uppsatsens metod bygger på en litteraturstudie. Totalt har 11 
kvalitativa och kvantitativa artiklar granskats och sammanställts till ett resultat. Det 
framkommer i resultatet att barn upplever ett besök hos sin anhörig som positivt då 
barnet får en känsla av att vara delaktig och betydelsefull för patienten och dennes vård. 
Föräldrar uttrycker en önskan om att få mer stöd från vårdpersonalen i den ovana 
situationen. Sjuksköterskan önskar mer utbildning kring ämnet samt att det är av vikt att 
involvera barnet i vården och delge barnet den informationen som krävs innan, under 
samt efter besöket.  
 
Nyckelord: barn, anhörig, slutenvårdsavdelning, besök, sjuksköterska 
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INLEDNING 
Intresset till denna uppsats syfte väcktes då vi under sjuksköterskeutbildningen haft ett 
flertal perioder med praktik. Under dessa praktikperioder mötte vi många anhöriga som 
var barn. Vi kände en nyfikenhet inför denna grupp och ville utveckla vår kunskap inom 
ämnet barn som anhöriga.  
 
Att arbeta som sjuksköterska innebär många möten med olika individer och åldrar, allt 
ifrån bebisar till 100-åringar. Oavsett vilken avdelning eller enhet sjuksköterskan 
arbetar på bör hon eller han ha förmågan till att anpassa sig till rådande situation, känna 
sig säker i sin yrkesroll samt våga möta den andre. Sjukhusmiljön framstår ofta som 
skrämmande och som en otrygg plats i samhället, både gällande barn och vuxna. Då 
vuxna individer har mer insikt och förståelse för situationen kan de lättare hantera den 
ovana miljön. Barn som inte har lika mycket livserfarenhet upplever ofta sjukhusmiljön 
värre än vad de vuxna gör.  
 
Att besöka en intensivvårdsavdelning (IVA) hör inte till vanligheterna bland 
befolkningen, oavsett ålder. Att behöva besöka IVA innebär ofta att individen kan 
känna sig mer stressad i situationen då den sjuke anhörige antagligen är mycket dålig 
samt att miljön är främmande. Barn lever i ständig utveckling mot att bli vuxna. Detta 
resulterar i att barn inte har samma grund att stå på och därför kan ett besök på IVA 
eller en annan slutenvårdsavdelning, utan förberedelser hos barnet, resultera i 
skrämmande intryck av både sjukhusmiljön och den sjuke anhörige. 
 
 
BAKGRUND 

Lagar och rekommendationer  
Barnkonventionen 
FN (Förenta Nationerna) har tillsammans arbetat fram en konvention för att stärka barns 
rättigheter i samhället. Överenskommelsen sammanfattas i Barnkonventionen och 
innehåller 54 artiklar om hur barn ska respekteras och behandlas i samhället (UNICEF 
2009, ss. 4-5). Sverige är medlem i FN och åtog sig att skriva under och följa 
Barnkonventionen år 1990. Ansvaret vilar på regeringen och den statliga och 
kommunala förvaltningen i Sverige och det är barnombudsmannen som har i uppdrag 
att företräda barns rättigheter utifrån Barnkonventionen inom Sveriges statliga 
myndigheter, kommuner och landsting (Regeringen 2014, s. 5). Detta gör att alla 
verksamheter inom Sverige som möter barn, unga och föräldrar ska följa de principer 
som finns skrivna i barnkonventionen. 
 
Enligt barnkonventionen, artikel 1, är barn alla människor som ännu inte fyllt 18 år. I 
artikel 3 står beskrivet att barnets bästa alltid ska komma i första hand, oavsett vilket det 
beslutsfattande organet är. Denna princip är den mest grundläggande och vägledande 
och som alltid bör beaktas när det är en fråga som berör barn (UNICEF 2009, s. 14). 
Artikel 9 tar upp att ett barn inte ska skiljas från sina föräldrar mot deras egen vilja, om 
det inte är en rättslig myndighet som anser att det är för barnets bästa att han eller hon 
separeras från sina föräldrar (UNICEF 2009, s. 16). 
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Föräldrabalken  
Föräldrabalken omfattar lagar rörande vårdnaden om barn mellan föräldrarna. 
Vårdnadshavaren har rätt till att vara med och fatta beslut för barnet fram tills att barnet 
fyllt 18 år. Bestämmelserna i Föräldrabalken bygger på föräldrarnas vilja och förmåga 
att se till sitt barns bästa. Det är först om barnet misstänks fara illa eller om föräldrarna 
inte kan komma överens som samhället ingriper och trycker på bestämmelserna i 
Föräldrabalken (Föräldrabalk 1949:381, kap. 6. 1-2 §).  
 
I Föräldrabalken (1949:381, kap. 6. 15 §) står skrivet att ett barn har rätt till att träffa 
båda sina vårdnadshavare även då den ena vårdnadshavaren inte bor tillsammans med 
barnet. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att barnets behov av umgänge 
från den utomstående föräldern tillgodoses så långt detta är möjligt.  
 
I Föräldrabalken betonas vilka rättigheter samt skyldigheter som vårdnadshavare har 
gentemot barn, dock måste vårdnadshavare ta hänsyn till barnets utveckling samt ålder 
vid omfattande beslut. Barnet har rätt till att vara delaktig samt att få yttra sin åsikt 
gällande betydande situationer (Föräldrabalk 1949:381, kap. 6. 11 §). 
 

Socialtjänstlagen 
En viktig del som ingår i Socialnämndens uppdrag är att se till att barn och unga växer 
upp under trygga och goda förhållanden. Detta genom att bland annat erbjuda barn och 
unga stöd och hjälp i olika former om de riskerar att utvecklas ogynnsamt i hemmet.  
Om familjen önskar familjerådgivning är det kommunens ansvar att hjälpa familjen att 
komma i kontakt med en rådgivare (Socialtjänstlagen 2001:435, kap. 5. 1-2 §). 
 
Att utvecklas ogynnsamt kan betyda att barnets behov hamnar i skymundan, så som 
barnets hälsa och välmående. Med rätt stöd och hjälp kan barnet utvecklas och hantera 
oväntade situationer. I Socialtjänstlagen (2001:435, kap. 1. 2 §) står skrivet att vid 
åtgärder som rör barn ska alltid barnets bästa prioriteras och sättas i första hand. Vidare 
i kap. 5. 1 § beskrivs att socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp i 
trygga förhållanden och att alla myndigheter som berör barn, så som hälso- och 
sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården, är skyldiga att anmäla till socialnämnden 
om det finns misstanke eller om de får kännedom om att ett barn far illa 
(Socialtjänstlagen 2001:435, kap. 14. 1 §). 
 

Hälso- och sjukvårdslagen 
I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, 2g §) står det att ett barns behov av råd, stöd och 
information särskilt ska uppmärksammas om barnets förälder eller någon annan vuxen 
som barnet bor med, har en psykisk sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning, har 
en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare av alkohol eller annat 
beroendeframkallande medel eller oväntat avlider. 
 

Barns utvecklingsstadier 
Jean Piaget var en forskare och utvecklingsteoretiker som beskrev barns behov och 
utveckling genom en kognitiv teori (Edwinson Månsson 2008, s. 41). Jean Piaget 
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beskriver sin teori utifrån att barnet har olika intellektuella utvecklingsstadier där varje 
stadie måste vara avslutat för att barnet ska kunna gå vidare till nästa stadie i sin 
utveckling. Det är viktigt att känna till barnets olika stadier för att kunna förstå hur 
barnet tänker och för att kunna besvara barnets frågor samt få ett ömsesidigt utbyte i 
umgänget mellan den vuxne och barnet (Piaget 2013, ss. 8-12). 
 
Teorin bygger på den tidiga barndomens enkla aktivitet genom sensoriska-motoriska 
rörelser ända fram till den vuxnas abstrakta och djupa tankeverksamhet. Alla barn 
genomgår alla stadier i samma ordning, men barnets medfödda resurser samt fysiska 
och sociala miljö ligger till grund för hur fort stadierna genomgås. Det är av stor vikt för 
barnets själsliga utveckling att barnet får vara en del av ett socialt sammanhang 
tillsammans med sina föräldrar och anhöriga samt att barnet involveras i situationer som 
uppstår i barnets närhet och som berör barnet (Piaget 2013, ss. 9-10).  
 
Det sensomotoriska stadiet sker hos barn i åldern 0-2 år. Stadiet beskrivs genom att 
barnet till största del är intresserat av att upptäcka omgivningen genom sina fysiska 
tillgångar, så som mun, ögon, öron och händer samt att barnets fokus ligger på sin egen 
kropp och dess funktioner så som det upplevs i nuet (Edwinson Månsson 2008, ss. 43-
44). Redan vid detta åldersspann behöver barnet få känna sig delaktig och det är vid 
barnets första levnadsår som samspelet gentemot föräldrarna och de närstående byggs 
upp. Barnet utvecklar sympati och antipati vilket har stor betydelse för de kommande 
utvecklingsåren (Piaget 2013, s. 29).  
 
Nästa stadie sker hos barnet i åldern 2-6 år och kallas för det föroperationella stadiet 
(Edwinson Månsson 2008, s. 44). Stadiet kretsar kring att barnets tankeverksamhet 
börjar yttra sig mer utåt och de flesta lekar och aktiviteter som barnet utövar beskriver 
verkligheten i symboler samt att barnet i slutet av stadiet tydligt kan redogöra för ord 
och olika symboler och vad de föreställer. Barnet har utvecklat sitt sätt att tala och kan 
nu använda sig av språket för att kommunicera (Piaget 2013, ss. 29-30). Edwinson 
Månsson (2008, s. 44) beskriver barnet som mycket självupptaget och att barnet har 
svårt att förstå vad som är rätt eller fel i livet samt att barnet upplever att andra saker i 
omgivningen, till exempel leksaker och djur, kan tänka och känna samma sak som 
barnet självt. Barnet har inte förmåga till att sätta sig in i en diskussion eller till att 
förstå motpartens situation. Dock är barnet ofta mycket intresserat av att prata och 
diskutera och barnet vill gärna ställa frågor och få ett svar från de vuxna på frågan 
”varför?” (Piaget 2013, s. 39). Som vårdare är det viktigt att våga möta både patienten 
och de anhöriga, våga svara på deras frågor och inte undvika de närståendes eller 
patientens funderingar och tankar, detta gäller så väl barn som vuxna patienter och 
anhöriga (Snellman 2001 se Wiklund 2003, s. 157).  
 
Stadium tre sker hos barnet i åldern 7-11 år. Stadiet kallas för de konkreta 
operationernas stadium eller den operationella perioden (Edwinson Månsson 2008, s. 
44). Barnet kan nu tänka logiska tankar, förklara och dra slutsatser samt översätta sina 
tankar till handlingar. Barnet är också medvetet om att andra människor kan ha en 
annan uppfattning än barnet självt samt att barnet kan reflektera över sina tankar och 
handlingar (Piaget 2013, ss. 57-58). Det är betydelsefullt att ha barnets perspektiv i 
fokus vid samtal med barn. Barnets perspektiv utgår ifrån barnets egna berättelser och 
tolkningar om sitt liv, så som det ser ut just nu. Vuxna bör förhålla sig till barnets 
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perspektiv så långt det är möjligt för att kunna ta tillvara barnets reflektioner och verka 
för barnets bästa (Nilsson, Björkman, Almqvist, Almqvist, Björk-Willén, Donohue, 
Enskär, Granlund, Huus & Hvit 2013, s. 2). 
 
Det sista stadiet som Piaget skrev om i sin teori sker från 12 års ålder och fram tills 
barnet blivit vuxet. Stadiet kallas för de formella operationernas stadium. Barnet kan 
tänka abstrakt och resonera kring logiska situationer samt tänka realistiska tankar om 
framtiden. Barnet eller ungdomen kan reflektera på ett djupare plan och tänka mer 
långsiktigt framåt, till exempel att barnets handling kan leda till en konsekvens, som i 
sin tur kan leda till en ny konsekvens eller en ny handling (Piaget 2013, ss. 80-83). För 
att barnet ska få en känsla av sammanhang och kunna uppleva situationen som 
begriplig, hanterbar och meningsfull bör barnet få all den information som barnet begär 
gällande den ovana situationen som har uppstått, till exempel då en nära anhörig hamnar 
på sjukhus. Barnet kan reflektera för sig själv, men behöver få stöd av omgivningen för 
att kunna hantera situationen på ett behagligt sätt (Nilsson et al. 2013, s. 2). 
 

Centrala begrepp 
Familj 
En familj kan se ut på många olika sätt och det finns inga tydliga regler eller riktlinjer 
som förklarar hur en familj bör vara utformad. Begreppet ”familj” har ingen klar 
innebörd. Det finns familjer som består av två kvinnor eller två män, att det är mor- och 
farföräldrar som tar hand om barnet eller en familj där det bara finns en förälder. 
Oavsett hur familjeformen ser ut är det inte sammansättningen som avgör om barnet får 
en trygg uppväxt eller inte (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997, s. 13).  
 
I mötet med ett barn inom vården är det av stor vikt att sjuksköterskan pratar med 
barnets förälder för att få en bild av hur just detta barns familjesituation ser ut. 
Informationen kan underlätta för vårdpersonalen vid kontakt med närstående och vid 
konversation med barnet om att allas familjeformer ser olika ut och att det inte finns 
någon form som är rätt eller fel (Wright, Watson & Bell 2002, ss. 72-73).  

 
Vårdnadshavare/förälder  
En person som är under 18 år kallas i Sverige för omyndig och får därför inte bestämma 
själv över sin personliga omgivning eller sina tillgångar. Därför krävs det att alla barn 
har en vuxen som kan företräda dem och fatta en del beslut åt dem. Det vanligaste är att 
ett barn företräds av en förälder, som i rollen som beslutsfattare kallas för 
vårdnadshavare eller förmyndare beroende på vilka beslut det är som skall fattas. En 
förälder är alltid skyldig till att försörja sitt barn, oavsett om föräldern är 
vårdnadshavare eller förmyndare för barnet (Skolverket 2012, ss. 1-2). 
 
Vårdnad handlar om barnets personliga förhållanden, så som var barnet ska bo och i 
vilken skola barnet bör gå. Vårdnadshavaren är skyldig att ge barnet omvårdnad, 
trygghet och en god uppfostran. Förmyndarskap omfattar barnets eventuella tillgångar, 
så som pengar, fonder eller delar i fastigheter och förmyndaren är den personen som 
företräder barnet i frågor som rör detta (Skolverket 2012, ss. 1-3). 



 5 

Fenomenet barn som anhörig 
När en förälder eller en familjemedlem drabbas av en allvarlig sjukdom eller skada 
påverkas hela familjen. Barn är speciellt utsatta då de kan ha svårare att förstå vad som 
händer och varför det händer samt att de kan vara beroende av den personen som har 
insjuknat. I en svensk registerstudie (Hjern & Manhica 2013, s. 16) av barn födda 
mellan 1987-1989 hade 12,6 % en förälder med en somatisk sjukdom med minst en 
veckas sjukhusvård. Barn som befinner sig i en sådan situation kan drabbas negativt av 
förälderns egen oro, ansvarstagandet samt förändringarna i vardagen som en allvarlig 
sjukdom innebär. De nya förändringarna i vardagen kan minska möjligheten för 
föräldrar att stödja barnet på bästa sätt. Förutom bristande stöd kan svårigheter uppstå 
om föräldrar inte pratar öppet om den nya livsomställningen och att barn kan ha svårare 
till att ta in den nya informationen (Socialstyrelsen 2013, ss. 9-14). 
 
Att inte tala öppet om svårigheterna i familjen kan vara ett medvetet val från 
föräldrarnas sida, men barn kan ändå märka av deras oro och allvaret i situationen. Om 
barn då inte får information om vad som pågår kan det medföra att de gör sina egna 
tolkningar samt att de kan börja leta fel hos sig själva eller i något de har gjort. Det kan 
även leda till att barn många gånger har många obesvarade frågor. Förutom att barn 
märker av föräldrars oro och sorgsenhet kan de även märka skillnad i att föräldern inte 
orkar göra lika mycket. Därför kan sådana situationer ofta leda till att barnet känner sig 
tvungna till att ta på sig ett stort ansvar. För barnet kan det kännas positivt då de får 
chansen att hjälpa till under den svåra situationen, men det stora ansvaret kan påverka 
dem på ett negativt sätt då deras sociala liv, skola samt egen hälsa prioriteras bort 
(Socialstyrelsen 2013, ss. 15-16). 
 
I de flesta fall finns det tillräckligt med stöd i barnets familj och i deras nätverk men 
många gånger kan det behövas stöd i ytterligare former. Det kan bland annat innebära 
samspelstöd, praktisk hjälp samt stöd för bearbetning. Stöd i dessa former kan ges inom 
olika delar av hälso- och sjukvården, i samarbete med andra insatser eller av 
Socialtjänsten. Att uppmärksamma barn som anhöriga och ge dem det stöd de behöver 
motiveras inte endast från barnens perspektiv utan även utifrån föräldrarnas behov. 
Många gånger oroas föräldrar av vilka konsekvenser deras svårigheter får för barnet och 
de kan därför känna en lättnad när någon ger barnet stöd (Socialstyrelsen 2013, s. 55). 
Att låta barnet besöka sin sjuke familjemedlem på sjukhus är viktigt ur barnets 
perspektiv då mycket tankar kan uppstå kring vart den sjuke föräldern är. Om då 
sjukhuset inte tillåter att barnet får besöka patienterna kan detta leda till att barnet mår 
känslomässigt dåligt och kan påverkas i sin utveckling (Johnstone 1994, s. 291).  
 
Johansson (2007, ss. 116-117) skriver att en viktig del som ingår i sjukvårdens uppdrag 
är att kunna stödja och identifiera anhöriga. Ett arbetssätt för att kunna stödja och 
identifiera anhöriga är att från vårdpersonalens sida aktivt söka kontakt med anhöriga 
som skulle vilja ha hjälp. Ett annat arbetssätt är att få anhöriga att ta kontakt med vården 
genom att hitta olika sätt att informera om vilken hjälp och vilka stödmöjligheter som 
erbjuds. 
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Sjuksköterskan och anhöriga 
I Socialstyrelsens riktlinjer gällande en sjuksköterskas kompetensområde står skrivet att 
en sjuksköterska ska ha förmåga till att kunna kommunicera med patienter, närstående 
och personal på ett respektfullt, förtroendeingivande och lyhört sätt. Sjuksköterskan ska 
ha förmåga till att föra en dialog med patienten och/eller närstående för att kunna ge 
stöd och vägledning till att möjliggöra delaktighet i vården och behandlingen 
(Socialstyrelsen 2005). I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 
sjuksköterskor (2012, s. 4) står det skrivet att sjuksköterskan ska se till att patienten och 
närstående får korrekt, tillräcklig och lämplig information, anpassad till rådande kultur 
och värderingar, för att patienten och närstående ska kunna samtycka till gällande vård 
och behandling.  
 
Enskär och Edwinson Månsson (2008, s. 29) menar att det är av betydelse för både 
sjuksköterskan och barnet att kunna fånga in hela familjen och göra alla delaktiga i 
vården. Sjuksköterskans sätt att kommunicera, bemöta och dela med sig av sin 
information till hela familjen i vården är av stor vikt. I en rapport skriven av Benzein, 
Hagberg, Saveman och Syrén (2010, ss. 10-12) framkom det att sjukdom och ohälsa hos 
en familjemedlem påverkar hela familjen och därför är det av vikt att sjuksköterskan 
involverar hela familjen i vård- och omsorgsarbetet. Om sjuksköterskan utvecklar en 
relation med familjen istället för att endast erbjuda undervisning och stöd kan det leda 
till att familjen känner sig bekräftade.  
 
Det är viktigt att sjuksköterskan involverar hela familjen i vården, samt om 
familjecentrerad vård tillämpas, att sjuksköterskan kan förmedla information på ett 
förstående och individanpassat sätt samt att sjuksköterskan kan ta hänsyn till familjens 
önskemål och åsikter utan att riskera säkerheten (Clarke & Harrison 2001, ss. 62-63). 
Anhöriga har en betydande roll i patientens väg mot att återfå hälsa och uppleva 
välbefinnande. Människan är beroende av att ha en eller flera relationer med andra, 
oftast är de anhöriga allra viktigast för personen. Detta blir extra viktigt då en människa 
blir sjuk och måste vårdas på sjukhus. Att få stöttning från sina anhöriga i en svår 
situation kan vara en avgörande faktor för patientens överlevnad (Dahlberg & Segesten 
2010, s. 121).  
 

Slutenvårdsavdelning 
På ett sjukhus finns två huvudområden vilka är diagnostik och behandling av inlagda 
patienter samt poliklinisk verksamhet. Det jobbar många olika yrkesgrupper på sjukhus 
och alla har ett nära samarbete med varandra för att kunna bedriva bästa möjliga vård. 
Beroende på storleken på sjukhuset finns det olika många avdelningar vilket gör att 
sjuksköterskan kan träffa på många patienter med varierande diagnoser under varje 
arbetspass. På en slutenvårdsavdelning är patienterna inskriva på en avdelning. Alla har 
en egen säng, får mat och kläder av avdelningen samt att patienterna har tillsyn dygnet 
runt. Patienternas tillstånd är mycket varierande, till exempel kan vissa patienter klara 
det mesta själv, så som att vara uppegående samt sköta sin egen dagliga hygien. En del 
andra patienter kräver mer hjälp av vårdpersonalen (Kristoffersen Jahren & Jensen 
Ottvik 2006, ss. 184-187). 
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Intensivvårdsavdelning 
Patienter som hamnar på en intensivvårdsavdelning (IVA) är de som har eller kan 
komma i en akut fysiologisk kris på grund av sjukdom eller skada, patienter som efter 
kirurgi eller anestesi behöver få sin cirkulatoriska och respiratoriska balans 
återupprättad, patienter som har kronisk sjukdom och som antingen drabbas av en annan 
sjukdom eller en akut försämring av sin grundsjukdom samt organdonatorer. Patienterna 
som hamnar på IVA kan ha varit med om en olycka, varit berusade, fått en livshotande 
sjukdom eller genomgått ett kirurgiskt ingrepp. På IVA är patienter inlagda på grund av 
deras tillstånd, inte vilken diagnos de har. Därmed har patienterna varierande diagnoser, 
men en gemensam nämnare de har är att de befinner sig i ett fysiskt, psykiskt, socialt 
och andligt stress- och kristillstånd. I de flesta fall är patienterna som är inlagda kritiskt 
sjuka och deras tillstånd är komplext och instabilt. Avdelningen är därför en högt 
specialiserad klinisk avdelning med ständig övervakning och behandling. Detta gör 
även att det finns mycket medicinskteknisk utrustning vilket medför att det kan låta 
mycket från maskiner som är i kontinuerlig drift, larm samt blinkande lampor 
(Stubberud 2009, ss. 19-20). 
 

Vårdvetenskapliga begrepp 
Helhetsperspektiv  
Ett helhetsperspektiv eller en helhetsförståelse innebär att ha kunskap om patientens 
fysiska tillstånd, patientens familje- och arbetsförhållanden samt patientens kulturella 
normer och sociala villkor (Birkler 2007, s. 48). Sjuksköterskan bör alltid utgå ifrån 
patientens värld samt att fokus ligger på den unika patientens situation och problematik. 
Det är av vikt att sjuksköterskan inte tappar bort sig själv i situationen utan håller en 
distans till patienten, det vill säga behåller en reflekterande hållning (Ekebergh 2012, s. 
495). Dahlberg och Segesten (2010, s. 189) ger exempel på frågor sjuksköterskan kan 
använda för att få en bättre bild av patienten. Sjuksköterskan kan till exempel fråga 
”vilka (nära) relationer har patienten?”, ”vad betyder de nära relationerna för 
patienten?” samt ”vilka relationer tycker patienten stjäl energi från honom eller 
henne?”. Genom dessa frågor får sjuksköterskan en god bild av patientens vardag och 
kan utifrån den informationen göra de närstående delaktiga i vården. I denna uppsats 
inkluderas även anhöriga i helhetsperspektivet kring patienten.  
 

Kommunikation 
Kommunicera betyder ”göra gemensamt” samt är ett begrepp som synonymt betyder 
”att överföra och utbyta information”. Kommunikation används för att förena två parter 
samt göra ömsesidig förståelse möjlig mellan dessa två parter. Vid kommunikation 
mellan vårdare och patient utgörs kommunikation oftast av ett samtal där målet är att 
lindra lidande samt uppnå hälsa och välbefinnande (Fredriksson 2012, ss. 323-330). För 
att skapa en god vård kring patienten bör sjuksköterskan involvera hela familjen i 
kommunikationen gällande patientens tillstånd, levnadsvanor och familjeförhållanden. 
Sjuksköterskan kan stötta familjen vid svåra situationer och på så sätt kan hela familjen 
skapa en gemensam förståelse kring situationen och föra en öppen dialog mellan 
varandra. Detta kan leda till att den sjuke upplever en känsla av kärlek, ömhet och 
sammanhang i den svåra situationen. Genom att skapa en känsla av trygghet och tillit 
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kan barnet känna att den får kontroll i situationen genom en ökad förståelse samt att 
barnet kan uppleva sig vara behövd och stöttande för den sjuke anhörige (Eide & Eide 
2009, s. 422, 445). I denna uppsats används begreppet kommunikation som ett 
hjälpmedel för vårdaren att lära känna patienten samt patientens anhöriga. Vårdaren kan 
utifrån den information som anhöriga samt patienten själv ger få en ökad förståelse för 
patienten och på så sätt erbjuda patienten en individanpassad vård. 
 

Vårdprocessen 
När en person kommer i kontakt med sjukvården blir personen direkt involverad i 
vårdprocessen. Vårdprocessen är det förlopp som sker under personens vistelse på 
sjukhuset samt den uppföljning som sker efter att personen blivit utskriven från 
sjukhuset. Personen som blir inskriven i sjukvården kallas för patient och kan kräva 
olika mycket vård. I den grundläggande vårdprocessen utgörs patientens vård av fyra 
faser; promotiv vård, preventiv vård, reparativ vård samt rehabilitering. Promotiv samt 
preventiv vård handlar om att förebygga ohälsa. Reparativ samt rehabiliterande vård 
sker när patienten upplever ohälsa och syftar på att återställa patientens hälsa. Under 
vårdprocessen på sjukhuset kan patienten komma att flyttas mellan olika avdelningar 
eftersom patienten kommer att befinna sig i olika stadier av sjukdom. Behovet av vård 
kan förändras under processen. Då patienten är svårt sjuk kommer han/hon att vårdas på 
en intensivvårdsavdelning och sedan flyttas över till en slutenvårdsavdelning då 
patienten inte är av lika stort behov av intensiv sjukvård (Eriksson 2000, ss. 52-54).  
 
Eriksson (2000, s. 28) beskriver att det i vårdprocessen är av vikt att ha en helhetssyn på 
människan. Att ha helhetssyn innebär inte bara att fokus ligger på patientens sjukdom 
utan också på allt runt omkring patienten, så som patientens familj och dagliga vanor. 
Vårdprocessen utgår från varje enskild patient och resulterar därför i att varje 
vårdprocess är unik. Eriksson (2000, s. 59) lyfter också värdet av kommunikationen 
mellan vårdaren och patienten då det är vårdarens uppgift att med hjälp av intervjuer 
samt observationer samla in data gällande patienten. Datainsamlingen sker både med 
patienten samt patientens anhöriga, allt för att få en så klar och tydlig bild av patienten 
som möjligt. Att se varje patient som unik resulterar i god samt individanpassad vård. 
 

Föräldrars och vårdpersonals erfarenheter av barn som anhöriga på 
slutenvårdsavdelning 
En studie har visat att de flesta föräldrar har valt att utesluta sitt barn från vården kring 
den sjuke föräldern. Detta berodde på att föräldern kände sig skyldig till att skydda sitt 
barn. Barnet hade då lämnats med sina egna tankar kring situationen vilket innebar att 
barnet skapade felaktiga bilder (Clarke & Harrison 2001, s. 63). Gibson, Plowright, 
Collins, Dawson, Evans, Gibb, Lynch, Mitchell, Page och Sturmey (2012, s. 215) ansåg 
att barn som besökte sin sjuke anhörige skapade stress och osäkerhet hos 
vårdpersonalen.  Vårdpersonalen ansåg att barnet inte kunde hantera situationen på ett 
korrekt sätt då barnet inte var lika erfaret som en vuxen för att kunna hantera oväntade 
situationer.  
 
I en annan studie har det framkommit att vårdpersonalen kände oro inför att bemöta 
barn som anhöriga. Vårdpersonalen upplevde att barnet var livligt och kunde störa andra 
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patienter på avdelningen. Vårdpersonalen upplevde en rädsla för att behöva besvara 
barnets frågor då frågorna kunde vara opassande, som till exempel varför patienten ser 
annorlunda ut. Personalen på vårdavdelningen uttryckte en önskan om att få mer 
utbildning kring ämnet att bemöta barn som anhöriga (Boyer Hanley & Piazza 2012, s. 
115).  
 
PROBLEMFORMULERING 
På en slutenvårdsavdelning behandlas patienter med många olika tillstånd och som 
kräver varierande mängd med vård av personalen. På en intensivvårdsavdelning finns 
det många tekniska instrument som ger ifrån sig ljud samt ljus, därför kan miljön 
upplevas som skrämmande och främmande för utomstående, speciellt för barn. För att 
avdramatisera besöket på IVA eller på en annan slutenvårdsavdelning krävs det god 
kommunikation med barnet samt förberedelser från vårdpersonal och förälder som gör 
barnet delaktig i den sjuke förälderns vård. Barnet är i behov av att få kännedom om 
situationen samt tid till att tänka och diskutera händelsen med någon vuxen. Genom att 
involvera barnet i vården kan hemska fantasier och tankar hos barnet undvikas, vilket 
kan leda till att barnet får en god bild av vården samt kan känna sig trygg i situationen. 
Många av de patienter som sjuksköterskan vårdar på en avdelning har under 
vårdförloppet vårdats på IVA vilket leder till att barnet kan skapa sig en bild av att alla 
avdelningar består av högteknologiska maskiner samt att den anhörige aldrig kommer 
bli frisk. Sjuksköterskan kommer alltid att träffa på barn i vården, både som patienter 
och som anhöriga. Det är viktigt att vara en god förebild med ett gott bemötande till de 
barn som kommer till sjukhus. Barn utvecklas ständigt psykiskt, fysiskt och socialt 
vilket gör att sjuksköterskan bör ta hänsyn till att alla barn är olika och befinner sig i 
olika stadier i livet. Hur kan sjuksköterskan anpassa informationen till barn? Hur kan 
sjuksköterskan underlätta för barn som är anhöriga? Vad kan sjuksköterskan göra för att 
stödja föräldrar med barn som anhöriga?   
 
SYFTE 
Syftet är att belysa fenomenet barn som anhörig ur olika perspektiv. 
 
METOD 
Denna uppsats bygger på en litteraturstudie där kvalitativa och kvantitativa artiklar har 
granskats och använts som kunskapsbas. Granskningen av artiklarna presenteras i en 
granskningsmall (Axelsson 2012, s. 213), se Bilaga 2. Relevant litteratur har också 
använts i uppsatsen.  
 

Litteratursökning 
Artiklarna har sökts i olika databaser, så som Cinahl, PubMed, Medline och SweMed+. 
Sökorden som har använts är: children, hospital visiting, nurse, relatives, ICU, needs, 
parents, environment, nurse perspective, information, cancer. Vid vissa sökningar 
gjordes avgränsningar, till exempel gällande ålder och språk. För en mer detaljerad bild 
av sökprocessen, se Bilaga 1.  
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För att välja ut relevanta artiklar som passade uppsatsens syfte lästes abstrakten på de 
artiklarna som hittades med en passande titel. Efter det valdes artiklar ut om 
sammanfattningarna svarade an till denna uppsats syfte. Alla artiklarna hittades i fulltext 
tillgängliga vid Högskolan i Borås. Totalt hittades 22 artiklar som plockades ut för att 
läsas noggrannare. Av de 22 valdes totalt 11 artiklar ut till litteraturgranskningen, två 
artiklar valdes bort då de inte uppfyllde kraven för uppsatsens syfte och resterande 
artiklar användes till uppsatsens bakgrund och diskussion. Inklusionskriterierna för 
artiklarna var att de skulle vara vårdvetenskapliga, genomförda på en 
slutenvårdsavdelning samt vara skrivna utifrån antingen barnets perspektiv, föräldrarnas 
perspektiv eller sjuksköterskans perspektiv.  
 

Litteraturgranskning 
De 22 artiklar som hittades lästes igenom en gång till och efter det sållades två artiklar 
bort som inte uppfyllde kraven för denna uppsats syfte. Resterande 20 artiklar lästes 
igenom en gång till och efter det valdes 11 artiklar ut som besvarade uppsatsens syfte. 6 
artiklar var kvalitativa, 4 artiklar var kvantitativa samt 1 artikel var både kvalitativ och 
kvantitativ. De 11 artiklarna granskades enligt en granskningsmall (Axelsson 2012, s. 
213). Mallen redovisas som en tabell där de olika kolumnerna innehåller olika delar 
med fakta utifrån vald artikel, se Bilaga 2. Axelsson (2012, s. 214) menar att det är svårt 
att granska kvalitativa och kvantitativa artiklar i samma mall, då kvalitativa artiklar har 
studerat en helhet av olika variabler och faktorer och resultatet i sig är en 
sammansättning av olika helheter som bildar en ny helhet, till exempel genom teman 
och kategorier. Kvantitativa artiklar presenterar sitt resultat mer sammanställt i tabeller 
och diagram, där studiens helhet tydligt går att överblicka.  
 
De resterande artiklarna lästes också igenom, men granskades inte då de inte var 
empiriska studier och då de inte uppfyllde de krav som ställdes för syftet och resultatet i 
denna uppsats.  
 

Litteraturanalys 
De 11 artiklarna lästes igenom ett flertal gånger. Utifrån artiklarnas resultat formades 4 
huvudkategorier fram. Dessa huvudkategorier förekom i alla artiklarna och kändes 
därför relevanta att belysa i resultatet. De 10 underkategorierna plockades fram utifrån 
vad som framkom i huvudkategorierna. Dessa underkategorier fick gemensamt bygga 
upp resultatet.  
 
Huvudkategorierna är strukturerade utifrån en bred synvinkel, där vårdmiljön 
presenteras först och som sedan smalnar av och avslutas i kategorin sjuksköterskans och 
föräldrarnas ansvar till barn som anhöriga. Resultatet börjar med att vårdmiljön och 
besöket på sjukhuset presenteras. Fokus ligger på det som sker runt omkring patienten 
och de anhöriga. Detta leder till mötet med sjuksköterskan och mynnar sedan ut i de 
ansvarsområden sjuksköterskan samt föräldern har gentemot barnet.  
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RESULTAT 
Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier samt tio underkategorier. Se nedanstående 
tabell. 
 
Huvudkategorier Underkategorier 

Vårdmiljön 

Miljön påverkar barns rädslor 
 
Miljön bör vara inbjudande och 
färgglad 

Att besöka sjukhus 

Besök ger en känsla av lättnad 
 
Barnen får en felaktig bild av 
situationen under besöket 
 
Att vara på plats innebär att bli 
involverad  

Sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som 
anhöriga 
 

Sjuksköterskans erfarenhet av 
fysisk restriktion gällande barn 
som anhöriga  
 
Traumatiskt 
 
Sjuksköterskans positiva 
erfarenhet av barn som anhörig 
 

Sjuksköterskans och föräldrarnas ansvar till barn 
som anhöriga 

Sjuksköterskans erfarenhet av 
att delge information till barn 
 
Föräldrarnas erfarenhet av att 
delge information till sitt barn 
 

 

Vårdmiljön 
Sjukhusmiljön är unik och kan upplevas både positiv och negativ. Miljön kan vara både 
spännande men också skräckinjagande då den för de flesta är främmande och 
annorlunda. Den ovana miljön kan väcka en nyfikenhet hos barnet samt bidra till 
barnets personliga utveckling (Wilson, Megel, Enenbach & Carlsson 2010, s. 99). 
Denna kategori belyser främst barns perspektiv.  
 

Miljön påverkar barns rädslor 
Wilson et al. (2010, ss. 98-99) har intervjuat barn om deras upplevelser av 
sjukhusmiljön och vilka känslor barn ofta upplever på sjukhus. Resultatet visade att de 
flesta barn kände oro inför att bli lämnade ensamma på sjukhus och vilka konsekvenser 
det kunde medföra till barnet. När barnen blev lämnade ensamma började de fantisera 
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om vad som skulle kunna hända samt vad som skulle hända i framtiden och oftast tänkte 
barnen negativa tankar kring detta. Barnen uttryckte en längtan om att vara beskyddade 
samt en vilja om att ha sällskap under sjukhusvistelsen. En del barn uttryckte att de 
tyckte miljön på sjukhuset var spännande, då det fanns nya leksaker att leka med och 
nya vänner att träffa samt att den nya miljön bidrog till att barnen ville lära och utforska 
sin omgivning.  
 
Det finns stora skillnader mellan barn som ofta besöker sjukhus och barn som aldrig har 
besökt ett sjukhus tidigare. Den största skillnaden är att de barn som är vana vid att 
besöka sjukhus vet vad de kan förvänta sig av situationen och vad som kan komma att 
hända samt att barnen lättare kan förstå ”sjukhus-språk” och själva använda sig av 
medicinska termer (Wilson et al. 2010, s. 99).  
 

Miljön bör vara inbjudande och färgglad 
Barn vill känna sig välkomnade när de kommer till ett sjukhus. Entrén bör vara 
välkomnande, inbjudande och fräsch samt vara väl upplyst och färgglad. Barn önskar få 
skyltar designade efter deras specifika önskemål, till exempel att skyltarna ska sitta i 
barnens ögonnivå och vara lättförståeliga. För att barn lättare ska kunna hitta på 
sjukhuset bör det finnas färgglada pilar på golvet samt fotavtryck att följa. Inne på 
salarna har barn uttryckt att de vill ha könsneutrala färger och beroende på ålder vill 
barn ha livliga målningar med mycket figurer eller neutrala och enkla färger (Coad & 
Coad 2008, ss. 40-43).  I en studie gjord av Knutsson, Samuelsson, Hellström och 
Bergbom (2007, s. 159) har barn fått beskriva patientrummet med egna ord. Barnen 
uttryckte att rummet var väldigt vitt, alltifrån väggar, sängkläder till personalens 
arbetskläder. Barnen kände sig inte som hemma och upplevde miljön som tråkig, 
opersonlig samt dyster. Vidare berättade barnen att även om allt var vitt upplevde de 
ändå rummet som mörkt. Färgen vit förknippas ofta med sorg och att livet har 
förändrats till något sämre. Känslan av att vara på en främmande plats förstärks av det 
vita vilket gör att barnen känner sig otrygga i den ovana miljön.  
 

Att besöka sjukhus   
Barn som kommer på besök till sjukhus fokuserar sällan på den sjuke 
familjemedlemmen då barn är mer intresserade av miljön då den är annorlunda jämfört 
med deras hemmiljö. Barn tycker att den tekniska utrustningen är spännande och den 
lockar fram nyfikenhet hos de flesta. En del barn upplever det första besöket på IVA 
som skrämmande då utrustningen och miljön är annorlunda och främmande. Då barn får 
möjlighet till att besöka sin sjuke familjemedlem ett flertal gånger kommer besöket 
avdramatiseras allt mer och barnet kommer att känna sig mer som hemma och uppleva 
en känsla av trygghet i den ovana miljön (Kean 2010, ss. 871-872). Denna kategori 
fokuserar i huvudsak på sjuksköterskans och barnets perspektiv.  
 

Besök ger en känsla av lättnad 
I en studie gjord av Knutsson et al. (2007, s. 160) berättade alla de intervjuade barnen 
att de uppskattade att få möjlighet till att besöka sin anhörig som vårdas på IVA. Barnen 
tyckte att det var skönt att få prata av sig och berätta för den sjuke anhöriga om vad som 



 13 

hänt i barnets liv, till exempel vad barnet hade gjort i skolan. Att få känna närhet och 
hålla handen med den sjuke resulterade i en trygghet hos barnen samt att barnen kände 
sig lugna efter besöket då de hade fått chansen att visa den sjuke att de brydde sig om 
sin anhörige. Barnen berättade att de kunde lämna mamma eller pappa på sjukhuset 
efter besöket och känna sig glada och lättade över situationen. Knutsson och Bergbom 
(2005, s. 367) framhäver i sin artikel att de barn som fick möjlighet att besöka sin sjuke 
anhörige uttryckte att de kände sig glada och stolta efter besöket. Känslan av stolthet 
grundade sig i att barnen tidigare kände rädsla inför besöket men att de hade vågat ta 
mod till sig att besöka sin anhörige på sjukhuset. Besöket upplevdes som positivt och 
pedagogiskt vilket ökade medvetenheten hos barnet gällande den anhöriges tillstånd 
samt deras behov av hjälp och återhämtning. Barnet erfor en ökad nyfikenhet gentemot 
sjukhusmiljön samt att barnet uppskattade vårdpersonalen och deras arbete med den 
sjuke anhörige.   
 

Barnen får en felaktig bild av situationen under besöket 
Kean (2010, s. 872) skriver i sin rapport att barn som besöker IVA oftast inte vågar 
ställa frågor gällande situationen samt att de barn som är tillbakadragna använder sin 
fantasi för att förstå situationen. Barnet tar in allt den ser samt hör och bildar en egen 
förståelse för detta. Barnet relaterar ofta sin förståelse till tidigare kunskaper som barnet 
till exempel har lärt sig i skolan. Detta kan leda till att barnet bildar en felaktig 
uppfattning om situationen och att barnet stressar upp sig själv i den redan otrygga och 
oroliga situationen. Ett svar i en intervju gjord av Knutsson et al. (2007, s. 159) var att 
barnet kände rädsla inför att se ett rakt sträck på EKG-monitorn då barnet hade sett på 
TV att ett rakt sträck betydde att patienten var död.  
 

Att vara på plats innebär att bli involverad 
För att skapa en trygg känsla hos barnet gällande den sjuke familjemedlemmens 
situation bör sjuksköterskan involvera barnet i vården, till exempel låta barnet prova att 
lyssna på sitt hjärta i ett stetoskop, prova ut handskar samt låta barnet hjälpa till att 
skriva upp observation- och vitalparametrar (Kean 2010, s. 872). Clarke (2000, s. 335) 
lyfter fram i sin artikel behovet av att sjuksköterskor bör få mer utbildning i att bemöta 
barn som anhöriga. Sjuksköterskorna som svarade i studien berättade att de sällan 
involverade kuratorer och barnpsykologer då ett barn kom och besökte sin sjuke 
förälder.  
 

Sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som anhöriga 
Majoriteten av de tillfrågade sjuksköterskorna och läkarna på 57 intensiv-
vårdsavdelningar i Sverige svarade att de tyckte det var bra att barn kom och besökte sin 
sjuka förälder.  En del som svarade var positiva till besök av barn på avdelningen med 
vissa restriktioner. Det fanns många skäl till att restriktioner gällande besök av barn på 
IVA nyttjades. Några av restriktionerna var barnets ålder, patientens tillstånd, miljön 
kunde upplevas skrämmande samt smittorisk av infektioner hos både patient och barn 
(Knutsson & Bergbom 2007, s. 67). Denna kategori fokuserar på sjuksköterskans 
perspektiv med inslag från föräldrarnas perspektiv samt barnens perspektiv. 
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Sjuksköterskans erfarenhet av fysisk restriktion gällande barn som anhöriga 
En studie gjord av Vint (2005, s. 67) visade på att vårdpersonalen vid IVA i 
Storbritannien ansåg att barn utgjorde en riskgrupp för att smitta och bli smittade av 
infektioner vid besök på avdelningen, vilket bidrog till att kraven för besök av barn var 
skärpta. Clarke (2000, s. 335) betonar också detta med infektioner i sin studie. Det 
framkommer att sjuksköterskan kan använda infektionsrisken som en ursäkt för att inte 
behöva ta ställning till om barn bör komma på besök. Ofta väljer föräldern att inte ta 
med sig sitt barn till avdelningen då de har kännedom om att risk för infektion 
föreligger. I en studie gjord av Knutsson et al. (2007, s.158) framkommer det att de barn 
som besöker en sjuk anhörig känner ängslan inför att röra vid den sjuke anhörig då de 
upplever situationen som otrygg samt att de inte vill skada eller smitta den svårt sjuke.  
 
Vårdpersonalen som svarade på enkäten i Knutssons och Bergboms studie (2007, s. 69) 
berättade också att en anledning till att avråda föräldrarna till att ta med sina barn till 
IVA var för att barnen kunde störa den sjuke familjemedlemmen samt andra patienter 
som vårdades på avdelningen. Barnen upplevdes också vara i vägen för personalen när 
de skulle utföra sitt arbete. Ytterligare en studie visar i sitt resultat att barn som besöker 
IVA kan upplevas vara högljudda och livliga vilket kan vara negativt för den sjuke 
familjemedlemmen och medpatienternas välbefinnande (Knutsson, Otterberg & 
Bergbom 2004, s. 270). I en studie gjord av Knutsson et al. (2007, s.158) berättade 
några barn att det förekom mycket väntan på sjukhuset samt att de inte fick lov till att gå 
in mer än två personer i taget till den sjuke anhörige. Barnen uttryckte att den långa 
väntan som blev innan de fick träffa sin sjuke anhörige var svår att hantera då barnen 
inte hade något att sysselsätta sig med under väntetiden. Barnen upplevde att det var 
svårt att sitta still under den längre väntetiden eftersom att de inte visste vad de skulle få 
se när de väl fick komma in och besöka sin sjuke anhörige.  
 

Traumatiskt 
Enligt vårdpersonal på IVA kan miljön på avdelningen upplevas traumatisk vilket kan 
leda till stress, mardrömmar samt ångest och oro hos barnet. Vårdpersonalen anser att 
dessa negativa upplevelser kan förebyggas genom att förbereda barnet innan besöket 
samt att föräldrar och vårdpersonal vågar möta och besvara barnets funderingar och 
frågor gällande den ovana situationen (Knutsson & Bergbom 2007, s. 69). Clarke (2000, 
s. 335) uppmärksammar i sin studie att andra vanliga anledningar till att föräldrar inte 
tillåter sina barn att besöka sin sjuka anhörige på IVA är för att de anser sig vara 
skyldiga till att skydda sitt barn från den främmande miljön. Föräldrarna bedömer att 
situationen är för traumatisk för barnet att ta in samt att situationen kan påverka barnet 
negativt. I en studie gjord av Kennedy och Lloyd-Williams (2008, ss. 152-153) 
framkommer det att föräldrar känner oro inför att informera sitt barn kring situationen 
gällande en sjuk anhörig. Oron grundas i att föräldern anser att barnets uppväxt kan 
påverkas negativt samt att informationen kan väcka upprörande känslor hos barnet.  
 

Sjuksköterskans positiva erfarenhet av barn som anhörig 
Knutsson och Bergbom (2007, s. 69) lyfter också fram i sin studie det positiva med att 
barn kommer och besöker sin sjuke anhörige på IVA. Sjuksköterskorna som svarade på 
enkäten yttrade att det är viktigt för barnet att förstå vad som händer för att få en 
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realistisk verklighetsbild. Då barnet har förståelse för situationen kan barnet också förstå 
varför de vuxna familjemedlemmarna visar sorg och är känslomässigt nedstämda. 
Förståelse för situationen kan också bidra positivt till barnets psykiska framtid då det 
annars kan uppstå känslor av skuld och skam.  
 

Sjuksköterskans och föräldrarnas ansvar till barn som anhöriga 
En studie där deltagarna fick fylla i en enkät framkom det att få av de avdelningarna 
som svarade hade specifika skrivna riktlinjer för personalen att följa när barn kom på 
besök. De avdelningarna där det inte fanns några tydliga riktlinjer att följa fick 
sjuksköterskan göra sin egen uppfattning av situationen och utifrån den kunskapen ta 
ställning till om ett barn skulle få besöka sin anhörig (Vint 2005, ss. 67-68). I beslutet 
bör sjuksköterskan ta hänsyn till patientens tillstånd samt relationen mellan besökaren 
och patienten. Att använda sunt förnuft bör alltid vara i åtanke hos sjuksköterskan 
(Knutsson, Otterberg & Bergbom 2004, s. 268). Att informera barnet som är på besök 
hos sin anhörig på IVA innan, under och efter besöket har visat sig vara båda givande 
och positivt (Knutsson, Otterberg & Bergbom 2004, s. 268). Föräldrar uttrycker i en 
studie (Kennedy & Lloyd-Williams 2008, ss. 152-153) att de uppskattar att 
vårdpersonalen tar sig tid till att göra barnet delaktig i vården då föräldern känner sig 
känslomässigt överväldigad samt orkeslös gällande situationen. Denna kategori utgår 
ifrån sjuksköterskans samt förädlarnas perspektiv.    
 

Sjuksköterskans erfarenhet av att delge information till barn 
I en studie framkom det att majoriteten av de tillfrågade avdelningarna gav alla 
besökare skriftlig information gällande besök på IVA, dock var det endast ett fåtal som 
hade tydlig information gällande barn som besökare (Vint 2005, ss. 67-68). 
Informationen till barnet bör ske både muntligt och skriftligt och bör innehålla en kort 
beskrivning av de tekniska instrument som finns kring den sjuke anhörige, hur 
omgivningen samt miljön ser ut på avdelningen samt patientens nuvarande fysiska 
tillstånd, kommunikationsförmåga och utseende. Informationen bör vara anpassad till 
barnet, så som lättförståeliga ord samt att sjuksköterskan bör vara i ögonhöjd med 
barnet. Det är av vikt att sjuksköterskan låter barnet ta sin tid, tar hand om barnet och 
inte undviker de frågor eller funderingar som kan uppstå hos barnet. Barnet bör få leka, 
måla eller se på en film för att situationen ska avdramatiseras samt att informationen 
behöver bearbetas hos barnet (Knutsson, Otterberg & Bergbom 2004, s. 268).  
 

Föräldrarnas erfarenhet av att delge information till sitt barn 
Semple och McCance (2010, s. 1284) belyser att föräldrar skulle uppskatta att få mer 
stöd från vårdpersonalen angående hur och när de bör berätta för sitt barn att en förälder 
är sjuk. Föräldrarna önskar få råd kring tidpunkt samt mängden av information som bör 
delges till barnet. Alla barns behov är unika, men att det finns ett samband mellan 
mängden information som bör ges samt i vilket utvecklingsstadium barnet befinner sig. 
Oavsett utvecklingsstadium bör informationen fokusera på tre huvudfrågor: information 
om sjukdomen, förklaring kring varför en förälder inte kommer vara hemma samt 
förklara att den sjuke anhörige kan komma att förändras i utseende.  
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I en annan studie (Kennedy & Lloyd-Williams 2008, ss. 152-153) önskade föräldrarna 
att vårdpersonalen skulle delge informationen till barnet. Föräldrarna kände sig inte 
säkra i rollen som informationsgivare samt att de uttryckte att vårdpersonalen kunde 
framföra informationen och svara på barnets frågor på ett bättre sätt. Föräldrarna ville 
veta från vårdpersonalen vad för information som givits till barnet så att de kunde vara 
beredda på vilka frågor och tankar barnet skulle kunna få. För att underlätta öppenheten 
samt kommunikationen mellan barn och föräldrar behövs det stöd från vårdpersonalen. I 
samma studie uttryckte barnen att de föredrog att få information angående situationen 
direkt från sina föräldrar. Till skillnad från att få information från vårdpersonalen 
vågade inte barnen ställa alla frågor de hade till sina föräldrar då barnen inte visste hur 
föräldrarna skulle reagera.  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Denna uppsats är byggd på en litteraturstudie där kvalitativa och kvantitativa artiklar har 
inkluderats. Anledningen till detta var för att få en så bred kunskapsbas som möjligt 
samt att få en helhetsbild av både statistik och människors upplevelser och tankar. Att 
genomföra en empirisk studie var inte möjligt, dels på grund av tidsbrist samt att barn är 
en utsatt grupp som kräver längre intervjuprocesser samt viss utbildning hos 
intervjuaren för att kunna nå bästa resultat i intervjuerna. Därför användes 
litteraturstudien som metod för att svara an på syftet. Vid granskning av de kvalitativa 
samt kvantitativa artiklarna användes Axelssons (2012, s. 213) granskningsmall. I 
mallen kan både kvalitativa samt kvantitativa artiklar granskas vilket kändes relevant då 
uppsatsen består av artiklar med båda dessa metoder. Artiklarna presenteras i en 
översiktstabell, se bilaga 2. Tabellen ger en god översikt av artiklarnas innehåll samt att 
den är lätt att förstå och överblicka. Tabellen bidrar även till att artiklarnas innehåll 
sammanförs.  
 
Artiklarna har sökts fram i ett flertal databaser då det var svårt att finna artiklar som 
uppfyllde de krav som ställdes. I uppsatsens resultat har endast artiklar inkluderats som 
publicerats under 2000-talet för att få ett så empiriskt samt sanningsenligt resultat som 
möjligt.  
 
De flesta artiklarna som har hittats samt involverats i uppsatsen belyser 
besökssituationen gällande barn på IVA. Svårigheter med att hitta artiklar som belyser 
besökssituationen gällande barn på andra avdelningar gjorde att de artiklarna som 
handlade om IVA fick representera resultatdelen i uppsatsen. Då denna uppsats inte 
riktar sig till specialistutbildningen kan innehållet i resultatdelen kännas begränsat på 
grund av artiklarnas riktade innehåll mot IVA. Målet med uppsatsen var att belysa barn 
som anhörig till en förälder som vårdas på en slutenvårdsavdelning. De artiklar som har 
använts i resultatet är gjorda i Sverige samt Storbritannien vilket också hade en 
bidragande effekt till det begränsade innehållet i resultatet. Det hade varit intressant att 
läsa artiklar från andra delar av världen för att få en djupare förståelse samt för att se 
kulturella skillnader och likheter.  
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Resultatdiskussion 
Resultatet visar att sjuksköterskan önskar mer utbildning inom ämnet för att kunna 
bemöta barn som anhöriga på bästa sätt. Barn önskar att bli involverade i vården kring 
den sjuke anhörige. Mer utbildning om att göra barn delaktiga i vården kommer gynna 
både sjuksköterskan och de barn som vill besöka sin anhörige. Utifrån vad som 
framkommer i resultatet kommer resultatdiskussionen presenteras i tre områden. Dessa 
tre områden återkommer frekvent samt att de sammanfattar vad som uttrycks i 
resultatdelen. Bemötande och delaktighet kan knytas an till de vårdvetenskapliga 
begrepp som tidigare presenterats i uppsatsen samt att gott bemötande kan skapa en 
stabil grund gällande att göra barnet delaktigt i vården. För att sjuksköterskan ska kunna 
involvera barnet i vården kring den sjuke anhörige krävs det utarbetade riktlinjer för att 
sjuksköterskan ska känna sig säker i sin yrkesroll. Sjuksköterskan bör ha ett 
helhetsperspektiv gällande patienten för att få kunskap om patientens liv samt vilka 
personer som kan tänkas komma och besöka patienten. Helhetsperspektivet kan 
underlätta för sjuksköterskan då hon/han möter de anhöriga till patienten. 
Sjuksköterskan kan förbereda sig inför mötet med de anhöriga och på så sätt skapa en 
god relation från början. Sjuksköterskan kan plocka fram skriftlig information samt 
förbereda anpassad information, till exempel bilder till barnet. Barnet kommer då känna 
sig delaktig samt betydelsefull och på så sätt få positiva minnen och erfarenheter från 
mötet med vården. 
 

Bemötande 
Sjuksköterskan har olika ansvarsområden i sitt yrke bland annat ska sjuksköterskan 
kunna kommunicera med patienter, närstående och personal. Sjuksköterskan ska kunna 
ge korrekt, tillräcklig och lämplig information samt kunna vara lyhörd, 
förtroendeingivande och visa respekt till sin omgivning (Socialstyrelsen 2005). Det är 
av betydelse för sjuksköterskan att skapa en relation till familjen genom att involvera 
dem i vården. När en familjemedlem blir sjuk påverkas hela familjen och därför är det 
viktigt att sjuksköterskan har en helhetsbild av patienten (Benzein et al. 2010, ss. 10-
12). En studie gjord av Gonzalez, Carroll, Elliott, Fitzgerald och Vallent (2004, s. 196) 
visar att patienterna som var inneliggande på en avdelning inte upplevde besök från 
anhörig som stressande. Patienterna uttryckte att de anhöriga skapade en känsla av 
trygghet samt gjorde patienterna lugna. De anhöriga kan hjälpa patienten att tolka 
information som ges av vårdpersonalen samt att de anhöriga kan hjälpa den ansvariga 
sjuksköterskan att förstå patientens personlighet och behov av hjälp.  
 
Utifrån resultatet framkommer det att sjuksköterskan önskar mer utbildning inom ämnet 
för att kunna bemöta barn på ett rättvist sätt samt skapa en god kommunikation med 
barnet och på så sätt skapa positiva minnen samt erfarenheter hos barnet. En reflektion 
skulle kunna vara att mer utbildning skulle kunna leda till att barn upplever en god bild 
av sjukvården redan från början vilket kan bidra till minskade traumatiska upplevelser i 
framtiden. Att sjuksköterskan har utbildning inom detta område kan resultera i att 
informationen samt kommunikationen blir individanpassad utifrån varje enskilt barn. 
Clarke och Harrison (2001, ss. 62-63) skriver att individanpassad vård skapar en chans 
för sjuksköterskan att kunna ta hänsyn till familjens egna åsikter och önskemål utan att 
riskera säkerheten hos patienten. 
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Eide och Eide (2009, s. 422, 445) lyfter fram vikten av att sjuksköterskan involverar 
hela familjen i kommunikationen gällande patientens fysiska tillstånd, levnadsvanor 
samt de familjeförhållanden som råder. Sjuksköterskan kan genom den öppna 
kommunikationen med hela familjen skapa en individanpassad vård för patienten och 
samtidigt skapa delaktighet för barnet och den resterande familjen. Genom 
sjuksköterskans sätt att förmedla information och kunskap till familjen kan förståelsen 
kring situationen öka samt att den dialog som förs mellan familjemedlemmarna bli mer 
öppen och förstående. 
 

Delaktighet 
Piaget (2013, ss. 57-58) skriver att barn i åldern 7-11 år kan tänka logiska tankar, 
förklara och dra slutsatser samt reflektera över sina handlingar. Barnet kan översätta 
sina tankar till handlingar samt att barnet är medvetet om att andra människor ser 
världen på ett annat sätt än barnet själv. I resultatdelen i denna uppsats framkommer det 
att barn som inte blir involverade i den sjuke anhöriges vård eller som inte vågar ställa 
frågor bildar sin egen uppfattning om situationen. Barnet kan då stressa upp sig vilket 
kan leda till en känsla av otrygghet. Om föräldrarna inte talar öppet om den ovana 
situationen skapar barnet en egen uppfattning utifrån sin fantasi samt att barnet börjar se 
sig själv som anledningen till att föräldern vårdas på sjukhus. I Socialstyrelsen (2013, 
ss. 15-16) står skrivet att barnets oro och tankar kan försvaga barnets självkänsla samt 
hindra barnet i sin personliga utveckling. Detta bidrar till att barnets behov hamnar i 
skymundan samt att barnets hälsa kan sättas ur spel. 
 
I en artikel där barn fick beskriva hur en bra sjuksköterska är framkom det att 
kommunikation mellan sjuksköterskan och barnet var en viktig del. Barn uppskattade 
att sjuksköterskan tog sig tid till att känna empati med barnet samt att sjuksköterskan 
satte sig ner i ögonhöjd med barnet och förklarade på ett pedagogiskt och barnvänligt 
sätt. Vidare berättade barnet att en god sjuksköterska använder en lugn ton samt är 
avslappnad, trevlig och glad vid samtalet med barnet. Sjuksköterskan bekräftade barnets 
tankar och funderingar vilket gjorde att barnet kände sig väl bemött och upplevde en 
trygghet i situationen (Brady 2009, ss. 548-549). I resultatet framkom att barn önskar bli 
bekräftade och sedda av vårdpersonalen. Barn vågar inte alltid ställa frågor till 
sjuksköterskan och önskar därför att sjuksköterskan tar den första kontakten och öppnar 
för en dialog.  
 
Brady (2009, s. 549) betonar att barn lägger ihop sjuksköterskans utseende och 
kroppsspråk med sjuksköterskans språk. Utifrån det bildar barnet en uppfattning om 
sjuksköterskan är mottaglig för att inleda en konversation eller svara på barnets frågor. 
De barn som ingick i studien uttryckte att de tydligt kunde se om sjuksköterskan inte 
hade tid till att prata med barnet, men ändå uttryckte att sjuksköterskan hade tid. Barnet 
kunde se på sjuksköterskans kroppsspråk att det just nu inte fanns tid till att prata. En 
del sjuksköterskor ökade takten i korridoren för att undvika barnets frågor eller för att 
hjälpa en patient akut. Detta kunde skapa en oro hos barnet samt att barnet inte vågade 
hindra sjuksköterskan i korridoren då det kunde finnas en risk för att sjuksköterskan inte 
hann fram i tid till den dåliga patienten.  
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I resultatdelen betonas vikten av att göra barnet delaktig i vården. Detta kan ske genom 
att barnet får vara med och prova den medicinska utrustningen till exempel stetoskop. 
Det framkommer även att det är betydelsefullt för barnets förståelse samt förmåga att ta 
till sig information om barnet känner sig delaktig i den sjuke anhöriges vård. 
Sjuksköterskan bör anpassa sig efter barnet, till exempel sitta i ögonhöjd, låta barnet ta 
sin tid samt våga bemöta barnets frågor. Delaktigheten i vården gynnar barnet då de 
känner sig uppskattade, hjälpsamma samt att de kan bidra till att patienten upplever 
hälsa och välbefinnande. Eriksson (2000, s. 28) betonar vikten av att ha en helhetssyn 
av patienten i vårdprocessen. Detta innebär att sjuksköterskan inte bara bör se till 
patienten och den sjukdom som föreligger utan sjuksköterskan bör också involvera hela 
familjen och göra dem delaktiga i vården. Vårdprocessen är unik för varje enskild 
patient och därför krävs det av sjuksköterskan att han/hon kan ha en helhetssyn på 
patienten och kan göra de anhöriga delaktiga, framförallt de barn som finns i familjen, 
utifrån de förutsättningar som varje enskild patient samt de anhöriga har.  
 

Riktlinjer gällande barn som anhöriga på slutenvårdsavdelning 
I resultatet framkommer att de vårdavdelningar där det saknas riktlinjer angående barn 
som besökare ställer högre krav på sjuksköterskan då det är upp till individen själv att 
avgöra utifrån situationen om det är lämpligt med barn som besökare. Kraven kan leda 
till att sjuksköterskan drar sig undan när ett barn kommer till avdelningen och vill 
besöka sin sjuke anhörige. Ekebergh (2009, ss. 26-27) betonar vikten av att 
sjuksköterskan vågar möta patienten och att patientens anhöriga har en stor betydelse 
för att kunna upprätthålla en god relation till familjen samt för att kunna ge familjen rätt 
stöd i den oväntade och svåra situationen. Att våga möta de anhöriga och den sjuke 
patienten kan leda till att familjen känner sig bekräftade samt känner en trygghet 
gällande den rådande situationen och inför framtiden. 
 
I resultatet lyfts sjuksköterskans roll som beslutsfattande organ fram. Sjuksköterskan 
bör fatta beslut utifrån rådande situation och därför bör sjuksköterskan ta ställning till 
om barnet får besöka sin sjuke anhörige eller inte. Detta beslut kan underlättas om 
sjuksköterskan har involverat hela familjen i vården samt om det finns riktlinjer på 
avdelningen som sjuksköterskan kan använda. Gonzalez et al. (2004, s. 196) belyser i 
sin artikel att en avdelning där riktlinjer var utformade efter sjuksköterskans kunskap 
om den unika patienten och patientens familj kände sig både patienten, de anhöriga samt 
vårdpersonalen sig trygga i situationen kring att skapa en diskussion samt våga yttra de 
tankar och frågor som uppstod under vårdförloppet. Patienterna som deltog i studien 
uttryckte att de var nöjda med att det fanns olika riktlinjer för varje patient. Patienterna 
kände sig bekräftade och sedda då riktlinjerna var individanpassade.  
 
SLUTSATSER 
Utifrån vad som framkommer i denna uppsats bör ämnet barn som anhöriga 
uppmärksammas mer i grundutbildningen för sjuksköterskor. Ämnet skulle kunna lyftas 
genom föreläsningar gällande hur sjuksköterskan bemöter barn som anhörig samt hur 
barn kan involveras i vården och delges information. Om sjuksköterskan redan i 
grundutbildningen får en förståelse om barn som anhöriga kan mötet med barnet falla 
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sig naturligt för sjuksköterskan och på så sätt kan barnets behov av bekräftelse och 
delaktighet tillfredsställs.  
 
Här nedan följer en lista med punkter över vad sjuksköterskan kan tänka på i mötet med 
barn som anhöriga:  
 

• Anpassa informationen till barnet och den rådande situationen.  
 

• Erbjuda barnet delaktighet i vården kring den sjuke anhörige. 
 

• Stödja barnet samt familjen i den ovana situationen. 
 

• Bekräfta barnet genom att ta sig tid samt att lyssna på barnets tankar. 
 
I vårdprocessen är det inte ovanligt att patienten någon gång under sjukhusvistelsen 
vårdas på IVA. Sannolikheten är stor att sjuksköterskan som endast gått 
grundutbildningen möter patienten samt de anhöriga då patientens tillstånd har 
förbättrats och patienten kan vårdas på en annan vårdavdelning. Barn behöver få 
information innan, under samt efter besöket oavsett vilken avdelning den sjuke anhörige 
vårdas på. Denna uppsats kan bidra till en ökad förståelse hos den grundutbildade 
sjuksköterskan samt ge en ökad trygghet i mötet med de barn som kommer som anhörig 
till sjukhus. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 
Sammanställning av litteratursökning.  
 

Sökord Databas Resultat Antal valda 
artiklar 

Antal artiklar i 
uppsatsen 
 

Barn som anhöriga SveMed+ 132 1 1 
Avgränsning: Swe 
Children AND 
Hospital visiting 
AND Parents 

Cinahl 11 1 1 

Children AND 
Environment AND 
Hospital 

Cinahl 449 3 2 

Patients families 
AND Visiting 
AND Hospital 

Cinahl 33 1 1 

Patients families 
AND Hospital 
visiting 

Cinahl 3 1 0 

Nurse AND Child 
AND Relatives Cinahl 32 2 1 

Nurse perspective 
AND Child Cinahl 28 1 0 

Needs AND 
Visiting AND 
Children 

Cinahl 118 2 2 

Children AND 
Visiting AND 
Adult 

Cinahl 41 2 2 

ICU AND Children 
AND Visiting PubMed 26 2 2 

Children AND 
Visiting AND 
Nurse Cinahl 26 1 1 

Avgränsning: ålder 
2-5 år 
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Children AND 
Parents AND 
Visiting 

Medline 442 2 0 

Child AND Nearest 
AND Visiting Cinahl 3 1 1 

Cancer AND 
Hospital AND 
Parents 

Cinahl 175 1 1 

Information AND 
Parents AND 
Cancer 

PubMed 337 1 1 

Totalt:   22 16 
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Bilaga 2 
Litteraturöversikt av valda artiklar. 
 
Litteraturöversikt 
 

Artikel Perspektiv Syfte Metod Resultat 
Författare  
Clarke, M. C. 
 
Årtal  
2000 
 
Titel  
Children visiting 
family and friends 
on adult intensive 
care unit: the 
nurse’s perspective. 
 
Tidskrift 
Journal of 
advanced nursing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vårdvetenskaplig. 
 
Sjuksköterskans 
perspektiv.  
 
Föräldrarnas 
perspektiv. 

Syftet är att granska 
sjuksköterskans 
uppfattning om barn 
som besöker IVA, att 
beskriva 
sjuksköterskans 
upplevelser vid besök 
av barn på IVA samt 
undersöka de 
underliggande regler 
och antaganden som 
styr sjuksköterskans 
beteende i relation till 
barn som besökare på 
IVA.  

Kvalitativ. 
Fenomenologisk. 
Grounded 
theory. 
 
Enskilda 
intervjuer med 
12 
sjuksköterskor. 
Samma frågor 
ställdes utifrån 
ett formulär, 
dock ställdes 
olika många 
frågor till varje 
sjuksköterska. 
 
Svaren 
sammanställdes i 
36 kategorier 
som sedan sattes 
ihop till totalt 
fyra stycken 
kategorier med 
underkategorier. 

Resultatet visar att beslutet 
om barn ska få besöka IVA 
bör ligga på 
vårdnadshavaren. Beslutet 
bör vara ett genomtänkt 
och medvetet val och som 
förhoppningsvis mynnar i 
att barnet får besöka sin 
närstående på IVA. 
 
Att involvera familjen kan 
bidra till att barnets behov 
uppmärksammas.  
 
På sikt bör det vara barnet 
själv som bestämmer 
gällande att besöka sin 
närstående på IVA. 
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Författare  
Coad, J. & Coad, 
N. 
 
Årtal  
2008 
 
Titel  
Children and 
young people’s 
preference of 
thematic design 
and colour for 
their hospital 
environment. 
 
Tidskrift 
Journal of child 
health care. 

Vårdvetenskaplig. 
 
Barnets 
perspektiv. 

Syftet var att 
undersöka barn och 
ungdomars 
synpunkter och 
preferenser gällande 
tematisk design och 
färg på en 
barnakutsmottagning 
i Storbritannien.  

Kvalitativ och 
kvantitativ. 
 
Metoden 
genomfördes i 
två faser, varav 
fas 1 var 
intervjuer och fas 
2 var en enkät. 
 
12 barn och 
ungdomar 
tillfrågades att 
delta i en 
rådgivande grupp 
som informerade 
deltagarna om 
själva projektet.  
 
I fas 1 var det 
totalt 40 barn och 
ungdomar som 
intervjuades. 
Utifrån resultatet 
i fas 1 gjordes ett 
verktyg som 
användes i fas 2. 
 
I fas 2 var det 
totalt 275 
deltagare. 
Enkäten och 
färgprover från 
”Dulux Trade” 
skickades hem 
till deltagarna 
och totalt kom 
140 svar in.  
 
Resultaten från 
fas 1 och 2 var 
snarlika och 
därför redovisas 
båda resultaten i 
tabeller och i 
textform. 

Resultatet visade på att 
genom att involvera barn 
och ungdomar gällande 
utformningen av en ny 
barnakut kunde miljön på 
sjukhuset bli mer 
barnvänlig, välkomnande 
och upplevas mer positiv.  
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Författare  
Kean, S. 
 
Årtal  
2010 
 
Titel  
Children and 
young people 
visiting an adult 
intensive care 
unit. 
 
Tidskrift 
Journal of 
advanced nursing. 

Vårdvetenskaplig. 
 
Barnets 
perspektiv. 
 
Ungdomars 
perspektiv. 

Den övergripande 
studien syftade till att 
utforska familjers 
erfarenheter gällande 
svårt sjuka familje-
medlemmar på IVA 
samt sjuksköterskors 
erfarenheter av besök 
från familjer. 
 
Denna artikel syftar 
till att presentera 
slutsatser om hur 
barn och ungdomar 
erfar besök hos svårt 
sjuk familjemedlem 
på IVA. 

Kvalitativ. 
Grounded 
theory. 
 
Mellan 2002-
2005 
intervjuades 9 
familjer (12 
vuxna och 12 
barn).  
 
Intervjuerna 
skedde i 
fokusgrupper.  
 
Resultatet 
utformades 
genom teoretisk 
sammanställning. 

Resultatet visar att barn 
erfar IVA som en miljö och 
ungdomar ser IVA som en 
funktion. Detta kan hjälpa 
sjuksköterskor och 
föräldrar att förbereda 
barnet inför besöket på 
IVA.  
 
Författarna anser tydligt att 
det behövs mer forskning 
och att IVA-sjuksköterskor 
behöver mer utbildning i att 
förstå barn och ungdomars 
behov då en förälder vårdas 
på IVA.  

Författare  
Kennedy, L. V. & 
Lloyd-Williams, 
M. 
 
Årtal  
2008 
 
Titel  
Information and 
communication 
when a parent has 
advanced cancer. 
 
Tidskrift 
Journal of 
affective 
disorders.  

Vårdvetenskaplig. 
 
Barnets 
perspektiv. 
 
Föräldrars  
perspektiv. 

Syftet var att 
undersöka barns 
behov av information 
samt av vem, var och 
hur de ville få 
information när en 
förälder har svår 
cancer. 
 
 

Kvalitativ. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer.  
Grounded 
theory. 
 
Intervju-
personerna som 
deltog var 
föräldrar med 
cancer, friska 
föräldrar samt 
barn.  
 
28 deltagare från 
12 familjer. 

Fyra teman identifierades: 
- Behov och typ av 

information 
- Källa till 

informationen 
- Kommunikation 

med föräldrar 
- Kommunikation 

med andra 
 

Resultatet lyfter fram 
behovet av kommunikation 
samt problem barn och 
föräldrar upplever i 
kommunikationen gällande 
en förälder med cancer.   
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Författare  
Knutsson, S. & 
Bergbom, I. 
 
Årtal  
2005 
 
Titel  
Custodian’s 
viewpoints and 
experiences from 
their child’s visit 
to an ill or injured 
nearest being 
cared for at an 
adult intensive 
care unit. 
 
Tidskrift 
Journal of clinical 
nursing.  

Vårdvetenskaplig. 
 
Föräldrars 
perspektiv.  

Syftet var att beskriva 
föräldrars upplevelser 
av att ha sitt barn på 
besök på en intensiv-
vårdsavdelning, deras 
tankar om besöket i 
förhållande till 
barnets hälsa och 
välbefinnande.   

Kvantitativ.  
 
30 föräldrar i 
Sverige deltog 
och svarade på 
en enkät. 
 
Beskrivande 
statistik 
användes för att 
kartlägga och 
belysa resultatet.   

Resultatet visade att det 
oftast var föräldrarna som 
motiverade barnen att 
komma på besök. De flesta 
barnen blev inte 
informerade av personalen 
utan ansvaret låg på 
föräldrarna.  
 
Det är viktigt att barn får 
adekvat information innan, 
under och efter besöket.  

Författare  
Knutsson, S. & 
Bergbom, I. 
 
Årtal  
2007 
 
Titel  
Nurses’ and 
physicans’ 
viewpoints 
regardin children 
visiting/not 
visiting adult 
ICUs. 
 
Tidskrift 
Nursing in critical 
care. 

Vårdvetenskaplig. 
 
Sjuksköterskans 
perspektiv. 
 
Läkarens 
perspektiv. 

Syftet var att beskriva 
och jämföra orsaker 
till varför 
sjuksköterskor och 
läkare väljer att 
begränsa besök av 
barn som har familje-
medlemmar på 
sjukhus. 

Kvantitativ. 
 
72 intensivvårds-
avdelningar blev 
inbjudna, varav 3 
sjuksköterskor 
och 3 läkare 
skulle delta från 
varje avdelning. 
64 avdelningar 
accepterade 
inbjudan varav 
57 stycken 
svarade på 
enkäten.  
 
Svaren 
sammanställdes i 
teman och 
presenterades i 
en tabell. 

Majoriteten av de som 
svarade på enkäten tycker 
att barn bör få besöka sin 
förälder på IVA, men att 
begränsningar gällande 
besök av barn på IVA 
fortfarande finns. Det finns 
flera olika anledningar till 
begränsningarna och varje 
situation bör bedömas 
utifrån individen själv och 
därför bör inga riktlinjer 
eller regler skrivas. 
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Författare  
Knutsson, S., 
Otterberg, C. & 
Bergbom, I. 
 
Årtal  
2004 
 
Titel  
Visits of children 
to patients being 
cared for in adult 
ICUs: policies, 
guidelines and 
recommendations. 
 
Tidskrift 
Intensive & 
critical care 
nursing. 

Vårdvetenskaplig. 
 
Vårdpersonalens 
perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Syftet var att granska 
svenska intensiv-
vårdsavdelningars 
riktlinjer angående 
barn som besökare, 
undersöka 
argumenten gällande 
att barn inte får 
besöka IVA, 
undersöka om 
vårdnadshavare sökt 
rådgivning i samband 
med besöket samt 
undersöka om det 
finns skillnader 
mellan barns besök i 
förhållande till 
barnets ålder, kön, 
typ av sjukhus och 
geografiska läge. 

Kvantitativ. 
 
Enkäter.  
 
72 intensivvårds-
avdelningar från 
hela Sverige blev 
inbjudna, varav 
64 accepterade 
inbjudan, men 
totalt svarade 56 
avdelningar på 
enkäten.  

Majoriteten av de som 
svarade uppgav inte att de 
hade några besökstider och 
resterande avdelningar 
svarade att de hade 
begränsade besökstider. 28 
% av avdelningarna hade 
inga riktlinjer angående 
besök av barn, detta på 
grund av att de anser att det 
är upp till föräldrarna och 
barnen att bestämma 
utifrån sina egna 
omständigheter om de vill 
besöka IVA. 

Författare  
Knutsson, S., 
Samuelsson, I. P., 
Hellström, A-L. & 
Bergbom, I. 
 
Årtal  
2008 
 
Titel  
Children’s 
experiences of 
visiting a seriously 
ill/injured relative 
on an adult 
intensive care 
unit. 
 
Tidskrift 
Journal of 
advanced nursing. 

Vårdvetenskaplig. 
 
Barnets 
perspektiv. 

Syftet var att studera 
barns erfarenheter av 
att besöka en svårt 
sjuk familjemedlem 
på IVA. 

Kvalitativ. 
Hermeneutiskt 
tillvägagångssätt 
inspirerad av en 
filosofi av 
Gadamer. 
 
29 barn 
tillfrågades och 
28 barn 
intervjuades (15 
flickor och 14 
pojkar) mellan 4-
17 år. Barnen var 
från fyra olika 
IVA och alla 
barn hade olika 
förhållande till 
den sjuke 
familje-
medlemmen. 
 
Intervjuerna 
presenteras i fyra 
teman samt 12 
undergrupper.  

Resultatet visar att alla barn 
tyckte det var skönt att få 
träffa och spendera tid med 
sin sjuke närstående samt 
att resultatet kan hjälpa 
föräldrarna att förbereda 
barnet inför besöket på 
IVA. 
 
De fyra temana var: 

• Väntan 
• Främmande 
• Vitt 
• Bra 

 
Temana kan hjälpa 
sjuksköterskan att 
förbereda barnet och 
underlätta för barnet vid 
besök på IVA då 
sjuksköterskan har kunskap 
om barns upplevelser av 
IVA.  
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Författare  
Semple, C. J. & 
McCance, T. 
 
Årtal  
2010 
 
Titel  
Experience of 
parents with head 
and neck cancer 
who are caring for 
young children. 
 
Tidskrift 
Journal of 
advanced nursing.  

Vårdvetenskaplig. 
 
Föräldrars 
perspektiv.  
 

Syftet var att utforska 
erfarenhet samt 
behov av stöd till 
föräldrar med huvud- 
och halscancer som 
vårdar sina små barn.  

Kvalitativ. 
 
12 föräldrar 
deltog genom 
intervjuer.  
 
Data 
analyserades och 
sammanställdes i 
tankekartor.   
 

I resultatet framkom 3 
teman: 

- Att få diagnos 
- Vara under 

behandling 
- Leva med 

konsekvenserna av 
cancer 

 
Föräldrar var ofta 
överväldiga av tankar och 
känslor om sina barn under 
hela sjukdomsförloppet.  
 
I diskussionerna mellan 
föräldrar och barn kretsade 
oftast samtalet kring 3 
huvudfrågor: 

- Sjukdomen 
- Förväntade 

förändringar i 
utseende 

- Nödvändiga 
förändringar i 
familjelivet  
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Vårdvetenskaplig. 
 
Sjuksköterskans 
perspektiv.  
 
 

Syftet var att 
undersöka de resurser 
som finns för att 
stödja barn som har 
en svårt sjuk 
familjemedlem som 
vårdas inom IVA och 
stödja de barn som 
vill besöka sin 
anhörig.  

Kvantitativ.  
 
90 intensivvårds-
avdelningar i 
Storbritannien 
blev inbjudna att 
svara på en 
enkät. 67 
avdelningar 
svarade. 
 
En pilotstudie 
gjordes på 6 
avdelningar.  
 
Av de 67 var det 
15 avdelningar 
med både vuxna 
och barn samt 46 
avdelningar 
endast för vuxna. 
Dessa två 
jämfördes och 
presenterades i 
tabeller.  

Resultatet visade att 
avdelningarna var olika 
utformade. Avdelningarna 
hade olika mängd resurser 
att erbjuda de barn som var 
anhöriga. Endast ett fåtal 
hade riktlinjer för 
personalen om hur de borde 
hantera besök från barn.  
 
De ställen som inte hade 
riktlinjer uppgav att det 
hade underlättat arbetet 
med att stödja barn som 
anhöriga.  
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Titel  
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children: stories 
about 
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Vårdvetenskaplig. 
 
Barnets 
perspektiv. 

Syftet med studien 
var att utveckla en 
förståelse för hur 
barn i skolåldern ser 
på situationen kring 
att besöka sjukhus. 

Kvalitativ 
sekundäranalys. 
 
Barn mellan 5-9 
år blev 
intervjuade. 
Intervjuaren 
visade en bild för 
barnet och gav 
en kort 
beskrivning av 
bilden och bjöd 
sedan in barnet 
att berätta sina 
egna tankar 
utifrån bilden. 
Om barnet inte 
svarade ställde 
intervjuaren 
frågor. 
 
Svaren 
grupperades i 
olika kategorier 
och 
sammanställdes i 
ett träddiagram. 

De flesta barnen svarade att 
de kände sig oroade och 
rädda inför framtiden och 
att de kände sig arga och 
ledsna när de blev lämnade 
ensamma på sjukhuset. 
Barnen uttryckte att de ville 
ha sällskap för att kunna 
känna trygghet. 
 
Barnen uttryckte att de 
sökte skydd från 
föräldrarna och 
vårdpersonalen när det 
skulle ske ”läskiga” saker.  
 
En del barn tyckte det var 
kul på sjukhuset då de 
kunde träffa nya vänner 
och testa nya leksaker. 
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