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Sammanfattning: Döende patienter som vårdas på sjukhus har ibland 

minderåriga barn. Dessa barn är i stort behov av stöd vilket 

sjuksköterskan har som uppgift att tillgodose. I nuläget 

brister detta då många sjuksköterskor saknar kunskaper 

inom området. För att stödja barn till en döende förälder på 

ett optimalt sätt krävs kunskap om barns förståelse av 

döden, reaktioner på förlust av en förälder samt hur 

sjuksköterskan kan kommunicera med barn och föräldrar. 

En litteraturstudie har genomförts i syfte att belysa 

sjuksköterskans stöd till barn som anhöriga när en förälder 

är döende. Resultatet är uppdelat i fyra olika teman: 

Information och kommunikation, Anpassa miljö och 

omgivningsfaktorer, Stöd till föräldrar samt Främja 

relationen och avskedet mellan barn och förälder. 

Sjuksköterskan kan genom att ge adekvat information 

främja barnets delaktighet i vården. Miljön på sjukhus kan 

anpassas så att den blir mindre skrämmande för barnen. 

Sjuksköterskan kan också stödja barnen indirekt genom att 

ge stöd till föräldrarna. För att möjliggöra ett positivt 

avsked bör sjuksköterskan främja relationen mellan barn 

och döende förälder. Om sjuksköterskan ska ha möjlighet 

att tillgodose barnens behov av stöd krävs utbildning i 

ämnet. Ytterligare forskning gällande barns upplevelser och 

behov när en förälder är döende är betydelsefullt för att öka 

förståelsen för dessa barn. 
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Abstract:  Dying patients being cared for in a hospital may have minor 

children. These children are in dire need of support which 

the nurse has the duty to accommodate. At present many 

nurses lack knowledge in this area. Knowledge of children’s 

understanding of death, their reactions to the loss of a parent 

and communication with children and parents is needed to 

optimally support children of dying parents. A literature 

review was conducted to illustrate the nurses’ support for 

children of dying parents. The result is divided in four 

different themes: Information and communication, Adapt 

environment and surrounding factors, Support to parents 

and Enabling the relationship and farewell between child 

and parent. By giving adequate information the nurse can 

promote the child’s participation in the parent’s care. The 

environment can be adapted to make it less scary for 

children. The nurse can also help the children indirectly by 

providing support to the parents. In order to allow a positive 

farewell the nurse should facilitate the relationship between 

children and dying parents. To be able to do this, the nurse 

requires education in the subject. Further research is also 

needed to increase the understanding of these children’s 

needs. 
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Inledning 

Tanken på barn som anhöriga är ovan inom vården (Jansson, Larsson & Modig, 2011). 

Den vanliga synen på anhöriga brukar vara till exempel en partner eller en annan vuxen 

person i patientens omgivning. Det är enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen [SoS], 2005) en av sjuksköterskans uppgifter att ge ett 

professionellt stöd till anhöriga, oavsett ålder. Den 1 januari 2010 infördes ett tillägg i 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) där barns roll som anhöriga i vården 

tydliggörs. Sjukvården ska enligt det nya lagtillägget uppmärksamma barns behov av 

stöd och information när en förälder är allvarligt sjuk, skadad, har psykisk sjukdom eller 

missbruksproblematik. Barn till psykiskt sjuka eller missbrukande föräldrar är en 

uppmärksammad grupp, både inom vården och i samhället (Åkerlund, 2011). Barn till 

allvarligt somatiskt sjuka eller skadade föräldrar är dock inte lika uppmärksammade. 

Den svenska regeringen har enligt Ejd (2011) satsat en summa pengar på att nå ut till 

vårdpersonal med innebörden av tillägget i HSL (SFS, 1982:763) gällande barn som 

anhöriga. Trots det är det få personer inom vården som känner till lagen och vilka 

skyldigheter som medföljer (Ejd, 2011). Sjuksköterskan är nu skyldig att stödja barn 

som anhöriga i vården. Följs inte detta är det ett brott mot lagen. 

 

En del sjuksköterskor upplever svårigheter med att möta anhöriga i sorg (Main, 2002). 

Sjuksköterskor anser sig även vara oförberedda på att samtala med anhöriga kring 

frågor som rör döden. Detta kan upplevas än mer komplext om den anhöriga är ett barn. 

Aktuell forskning tyder på att barn som har eller kommer att förlora en förälder är i stort 

behov av stöd som i nuläget inte tillgodoses av vården (Fearnley, 2010). Sjuksköterskan 

kan möta barn som anhöriga på många avdelningar och därför är det betydelsefullt att 

allmänsjuksköterskan har kunskap om hur dessa barn kan stödjas. Vidare är det svårt för 

allmänsjuksköterskan att erhålla denna kunskap då beslutsfattare ofta förbiser behovet 

av kunskapen (ibid.). I Sverige år 2008 hade 3,4 procent av ungdomarna i 18-års ålder 

förlorat en eller båda sina föräldrar under sin uppväxt (Statistiska Centralbyrån [SCB], 

2008). Barn som har upplevt detta har en statistiskt bevisad ökad suicidbenägenhet 

(Skytte-Jakobsen & Christiansen, 2011). Det finns också samband mellan förlusten av 

en förälder i unga år och depression (Dyregrov, 2010). Barn som har förlorat en förälder 

är således i stort behov av stöd då förlusten kan påverka stora delar av barnens framtida 

liv (ibid.). 

Bakgrund 

I Förenta Nationernas [FN] barnkonvention (Unicef, 2009) definieras barn som 

människor i åldrarna noll till 18 år. Stiftelsen Allmänna Barnhuset (Söderbäck, 2010) 

delar in barn i olika åldersgrupper vilka används i föreliggande studie. Efter 

spädbarnsåldern benämns barn mellan två till fem år som små barn. Barn sex till 12 år 

definieras som skolbarn och barn mellan 13 och 18 år benämns tonåringar. På några 

ställen i föreliggande studie benämns små barn och skolbarn tillsammans som yngre 

barn. Vidare används begreppet döende när en patient befinner sig i ett tillstånd med 

förväntad dödlig utgång. Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 1982:763), § 26, definition 

av begreppet förälder har använts och definieras som biologisk förälder, adoptivförälder 

samt foster- och styvförälder. 
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Barns förståelse av döden 

När en förälder befinner sig i ett dödligt tillstånd är det vanligt att sjukvårdspersonalen 

får frågor om hur barn i olika åldrar uppfattar döden (Seccareccia & Warnick, 2008). 

Döden är ett begrepp som är svårt att förstå. För att förstå döden krävs förmågan att 

tänka på ett abstrakt och konkret plan (Granot, 2005). Barn utvecklar den intellektuella 

mognaden successivt under uppväxten och därför är förståelsen av döden beroende av 

barnens utvecklingsstadier (Dyregrov, 2007). Små barn har svårt att förstå att döden är 

oåterkallelig. Exempelvis kan små barn associera döden med något spännande och 

okänt utan att förstå vad döden innebär och att den varar för alltid (Christ & Christ, 

2006). Vidare kan små barn komma med upprepande frågor om vart en avliden person 

har tagit vägen, och när denne kommer tillbaka, upp till flera månader efter dödsfallet. 

Även andra aspekter av döden är svåra för barn att förstå. Små barn har ibland tron att 

vissa mänskliga funktioner finns kvar efter döden (Christ & Christ, 2006; Granot, 

2005). Exempelvis kan de undra om en död person fryser eller blir blöt i graven när det 

är kallt eller regnar ute (Granot, 2005).  

 

När man pratar med små barn om döden är det fördelaktigt att använda ett konkret språk 

(Christ & Christ, 2006; Seccareccia & Warnick, 2008). Då små barn inte har ett fullt 

utvecklat abstrakt tänkande kan de ha svårt att förstå abstrakta förklaringar till döden 

(Dyregrov, 2007). Om ett litet barn får höra att en död person sover eller är bortrest för 

alltid kan barnet bli förvirrat. Små barn kan bli rädda för att somna eller rädda när någon 

lämnar dem om de fått dessa förklaringar. Vidare ser barn i denna ålder ofta sig själva 

som centrum i omvärlden och har ofta ett magiskt tänkande (ibid.). Ett exempel på detta 

är enligt Granot (2005) att många små barn tror att deras avlidna mamma kommer 

tillbaka om de lovar att vara extra snälla. 

 

I skolåldern sker en stor och omfattande utveckling. Enligt Hagelin och Edwinson-

Månsson (2008) utvecklar skolbarnen sin förståelse för både livet och döden då de i 

denna ålder lär sig mycket, till exempel läsa och skriva. Barnen börjar nu förstå att 

döden är slutgiltig och att kroppens alla funktioner upphör (Christ & Christ, 2006). 

Nyfikenheten kring döden är stor (Torbic, 2011). Barn i skolåldern vill gärna veta vad 

som händer med en död person och de biologiska orsakerna bakom döden. Trots 

nyfikenheten är många skolbarn rädda inför döden och kan känna ångest inför vad 

döden innebär. Först i äldre skolåldern börjar barn förstå att döden även kan drabba 

yngre personer (ibid.).  

 

När barn når tonåren börjar en känslomässigt ostabil period (Hagelin & Edwinson-

Månsson, 2008). Under den här tiden uppstår existentiella funderingar och tanken på att 

de själva en dag kommer att dö blir verklig. Enligt Granot (2005) är tonåringar lika 

kognitivt utvecklade som vuxna och är därmed tillräckligt mogna att förstå hela 

innebörden av döden. Trots detta har vissa tonåringar svårt att inse att döden är något 

som även kan drabba dem (Torbic, 2011), vilket kan yttra sig i att en del söker sig till 

spänningsfyllda och ibland farliga situationer.  

 

Barns reaktioner vid förlust av en förälder 

Alla barn reagerar på olika sätt och använder olika copingstrategier när en förälder är 

döende (Granot, 2005). Några av de mest förekommande reaktionerna är ångest, ilska, 

sömnsvårigheter och gråt (Dyregrov 2007; Hallström, 2009b). Även skuldkänslor, 
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psykosomatiska besvär och koncentrationssvårigheter är vanliga reaktioner. Barnens 

ålder, förståelse av döden, miljön kring barnen och tidigare erfarenheter av döden är 

faktorer som påverkar deras sätt att hantera den svåra situationen (ibid.).  

 

Det är många gånger svårt för vuxna att förstå små barns reaktioner. Detta kan bero på 

att kommunikationsförmågan är begränsad i denna ålder (Christ & Christ, 2006). Små 

barn reagerar ofta på dödsfall med starka känslor som kan uttrycka sig i till exempel 

ilska och förtvivlan. I den här åldern kan det vara ett hinder att barn har svårt att förstå 

vart en avliden person har tagit vägen eller varför en sjuk förälder inte kommer hem 

från sjukhuset (ibid.). Små barn kan reagera på många olika sätt. En del små barn gråter 

konstant, blir mer krävande och klängiga medan andra drar sig undan och verkar näst 

intill apatiska (Dyregrov, 2007). 

 

Barn i tidig skolålder är öppet känslosamma och har svårt att dölja vad de känner 

(Christ & Christ, 2006). I den senare skolåldern kan vissa barn bli mer restriktiva med 

att öppet visa känslor vilket kan resultera i att de inte vill prata om känslomässiga 

upplevelser såsom en förälders sjukdom eller död. Barn i skolåldern kan många gånger 

känna skuldkänslor när detta inträffar och tror ofta att de skulle kunnat förhindra det 

som hänt (Christ & Christ, 2006; Dyregrov, 2010; Seccareccia & Warnick, 2008; 

Torbic, 2011). Psykosomatiska besvär som sömnsvårigheter och ångest är 

överrepresenterat för sörjande barn i denna ålder och många uttrycker en stark rädsla att 

även förlora den andre föräldern (Christ & Christ, 2006). Skolbarn mår ofta bra av att 

känna sig behövda och de hjälper därför gärna till med sysslor i hemmet eller i vården 

av en sjuk förälder (Thastum, Johansen, Gubba, Olesen & Romer, 2008). 

 

När en tonårings förälder är döende lägger många tonåringar stor energi på att analysera 

många aspekter av situationen (Granot, 2005). Deras tankar kretsar ofta kring varför 

föräldern ska dö, om de kunde ha gjort någonting annorlunda och hur deras framtid 

kommer att påverkas. Dyregrov (2010) anser att barn i tonåren ibland ställer stora krav 

på sig själva och kan efter ett dödsfall känna skuld över saker de borde gjort annorlunda 

eller sagt till föräldern. Vidare tar en del tonåringar på sig mer ansvar inom familjen och 

mognar därför ofta fortare än sina jämnåriga kompisar. Hagelin och Edwinson-Månsson 

(2008) anser däremot att kompisar blir allt viktigare och att tonåringar i sorg hellre 

söker stöd hos jämnåriga än hos vuxna. Vuxna har ofta svårt att förstå och tolka 

tonåringars reaktioner på en förälders sjukdom då de kan skifta från att vara mogna till 

barnsliga i sitt beteende (Granot, 2005). En del tonåringar i sorg kan falla in i ett 

självdestruktivt beteende för att på så sätt undkomma starka känslor (Dyregrov 2010). 

Suicidbenägenheten är fördubblad hos tonåringar som förlorat en förälder jämfört med 

tonåringar som har båda föräldrar kvar i livet (Skytte-Jakobsen & Christiansen, 2011). 

 

Sjuksköterskans kommunikation med barn och föräldrar 

Kommunikation kan av sjuksköterskan användas som redskap för att nå ut med 

information och skapa relationer med patienter och anhöriga (Hallström, 2009a). Vid 

kommunikation med barn bör sjuksköterskan anpassa sitt språk efter barnens ålder och 

utvecklingsstadier (Edwinson-Månsson, 2008). Ett enkelt och kortfattat språk är 

fördelaktigt vid kommunikation med små barn (Bischofberger, Dahlquist, Edwinson-

Månsson, Tingberg & Ygge, 2004). Små barn använder sig många gånger av lek och 

fantasier för att kommunicera med sin omgivning (Christ & Christ, 2006). 

Sjuksköterskan kan dra nytta av detta genom att integrera exempelvis dockor och annan 
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lek vid förmedling av information till små barn (Bischofberger et al., 2004; Edwinson-

Månsson, 2008). Barn som befinner sig i skolåldern är mer verbalt utvecklade än små 

barn. Detta gör att kommunikation mellan sjuksköterska och skolbarn kan bli mer 

djupgående. När sjuksköterskan istället samtalar med tonåringar kan det vara bra att 

vara medveten om att många i denna ålder undviker att ställa frågor då okunskap kan 

upplevas generande (ibid.).  

 

I kommunikationen mellan barn, föräldrar och sjuksköterska kan barn antingen inta 

rollen som passiv lyssnare eller aktiv deltagare beroende på sjuksköterskans bemötande 

(Lambert, Glacken & McCarron, 2011). Om sjuksköterskan lyssnar och ger barnen 

utrymme att svara på och komma med frågor möjliggörs barnens delaktighet i samtalet 

och intar då en aktiv kommunikativ roll. Sjuksköterskan som däremot pratar direkt till 

föräldrarna bidrar till att barnen intar en passiv roll. Vidare kan barn föredra de olika 

rollerna i olika situationer vilket innebär att en aktiv roll inte alltid är mer 

eftersträvansvärt än en passiv roll (ibid.). 

 

Det är vanligt förekommande att döende föräldrar och/eller deras respektive vänder sig 

till sjuksköterskan för rådgivning om vad och hur de ska berätta för barnen (Christ & 

Christ, 2006; Hedström, Elmberger & Bolund, 2007; Seccareccia &Warnick, 2008). De 

kan även ha funderingar kring hur de kan stödja sina barn på bästa sätt för att undvika 

negativa konsekvenser i framtiden. För att sjuksköterskan ska kunna bemöta 

föräldrarnas funderingar på ett adekvat sätt krävs att hon har handlingsberedskap och 

kunskap i ämnet (Fearnley, 2010). Detta är dessvärre något som ofta saknas i dagsläget. 

 

Problemformulering 

Det finns en risk att barn som anhöriga kommer i skymundan i vården. Om barnen är 

anhöriga till en döende förälder är barnen i extra stort behov av stöd då förlusten av en 

förälder kan vara det värsta som inträffar i ett barns värld. Det är en av sjuksköterskans 

uppgifter att stödja dessa barn. Trots det finns det brister i sjuksköterskans kunskaper 

och många känner sig oförberedda på hur de ska stödja barn vars förälder är döende. För 

att öka sjuksköterskans kunskap och förmåga att ge stöd till dessa barn är det av stor 

betydelse att belysa detta ämne. 

Syfte 

Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kan ge stöd till barn som anhöriga när en 

förälder är döende. 

Metod 

En litteraturstudie har genomförts utefter Fribergs (2006) modell. Syftet med en 

litteraturstudie är att sammanställa befintlig forskning för att få en övergripande 

förståelse och inblick i ett valt ämne. 
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Datainsamling 

En inledande litteratursökning genomfördes i de vetenskapliga databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycInfo för att säkerställa att det fanns tillräckligt med forskning inom det 

valda ämnet. Databaserna valdes då dessa ansågs innehålla relevant omvårdnadsinriktad 

forskning. Avgränsningar och inringning av problemområdet kunde därefter fastställas 

och sökord kartlades. Efter detta genomfördes den egentliga litteratursökningen. Den 

databas som efter den inledande litteratursökningen upplevdes innehålla flest artiklar av 

relevans var Cinahl. Därför utfördes samtliga sökningar först i Cinahl och därefter 

genomfördes motsvarande sökningar i PubMed och PsycInfo. 

 

De sökord som användes var barn, anhörig, förälder och stöd. Även sökorden coping, 

sorg, döende patienter/föräldrar och syn på döden användes. Originalartiklar med fokus 

på barn till svårt sjuka föräldrar samt artiklar som berörde barns sorg och 

copingstrategier i samband med en förälders dödliga sjukdom eller död inkluderades. 

Även originalartiklar med fokus på barn som besökare till vuxna patienter på 

vårdavdelning innefattades. Exklusionskriterier var artiklar där föräldrar med sjuka barn 

var i fokus eller där barn var anhöriga till sjuka syskon. Även artiklar där förälderns 

tillstånd inte var av livshotande karaktär och artiklar på andra språk än engelska, 

svenska, norska och danska valdes bort. Samtliga sökningar begränsades till artiklar 

publicerade tidigast år 2005.  

 

I samtliga databaser fanns svårigheter att urskilja artiklar som handlade om barn till 

sjuka föräldrar till skillnad från föräldrar med sjuka barn. Detta resulterade i att 

åtskilliga sökord behövde kombineras för att få relevanta träffar och att flertalet artiklar 

sållades bort manuellt. Samtliga sökord har redovisats i bilaga I (sökordsöversikt) och 

de slutgiltiga sökningarna har redovisats i bilaga II (sökhistorik). Sökningar som inte 

gav relevanta träffar eller endast dubbletter har ej redovisats i bilaga II (sökhistorik). 

Samtliga artiklar i urval 1 granskades enskilt. Artiklarna granskades och graderades 

enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. De artiklar som inte uppnådde grad II valdes bort på grund av bristande 

vetenskaplig kvalitet.  

 

Första sökningen genomfördes i Cinahl där sökorden child, adolescence och visitors to 

patients kombinerades. Fritext NOT pediatric lades till för att avgränsa sökningen till 

träffar där barnet var anhörig, se bilaga II (sökhistorik). Motsvarande sökning utfördes 

därefter i PubMed och PsycInfo men resulterade inte i några väsentliga träffar. Totalt 

lästes 11 abstract och av dessa valdes sex artiklar till urval 1. Samtliga artiklar i urval 1 

granskades och därefter fastställdes artiklarnas vetenskapliga kvalitet gemensamt. Alla 

artiklar graderades som grad I och gick därför vidare till urval 2. 

 

I andra sökningen i Cinahl användes flertalet sökord då sökningar endast inriktade på 

syftets huvudsakliga begrepp gav ett fåtal träffar. Följande termer kombinerades: 

coping, bereavement, child, adolescence, parents, terminally ill patients, cancer, dying 

samt support, se bilaga II (sökhistorik). Sökordet cancer lades till då det i den inledande 

litteratursökningen noterades att många artiklar av intresse innefattade detta sökord. 

Fritext NOT child* with cancer lades till då många träffar handlade om barn sjuka i 

cancer. En motsvarande sökning genomfördes i PsycInfo och redovisas i bilaga II 

(sökhistorik). Likartade sökord användes och begreppet parental death lades till då det 

fanns i databasen. Motsvarande sökning i PubMed gav endast dubbletter och andra 
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artiklar utan relevans och har därför inte redovisats i bilaga II (sökhistorik). Efter lästa 

abstract gick totalt 15 artiklar till urval 1. Av dessa uppnådde 10 artiklar (varav en 

dubblett) tillräcklig vetenskaplig kvalitet för att behållas till urval 2. Två träffar visade 

sig vara en och samma studie. I första artikeln redovisades inledning, bakgrund och 

metod, och i andra artikeln redovisades resultat, diskussion och slutsats. Exklusive 

dubbletten graderades två artiklar till grad II och resterande sju till grad I. 

 

För att öka antalet och vidden på resultatartiklarna genomfördes en tredje sökning. I den 

inledande litteratursökningen noterades att en del artiklar av relevans var kopplade till ej 

tidigare använda sökord. Dessa sökord var death och attitude to death och 

kombinerades därför med child, adolescence, parents, och dying. Fritext NOT dying 

child* användes för avgränsning. Motsvarade sökning i PubMed resulterade endast i 

dubbletter och sökningen i PsycInfo gav inga relevanta träffar. Till urval 1 valdes sex 

artiklar ut varav tre gick vidare till urval 2. Av dessa erhöll en artikel grad II och två 

grad I. 

 

När fakta till bakgrunden eftersöktes påträffades en helt nypublicerad vetenskaplig 

originalartikel som var relevant till syftet. Artikeln var så pass ny att den ännu inte fanns 

tillgänglig i någon databas. Då artikeln ansågs bidra positivt till studien gjordes valet att 

inkludera den bland resultatartiklarna. Artikeln graderades till grad I. Sökvägen har inte 

redovisats i bilaga II (sökhistorik) men artikeln finns med i bilaga III (artikelöversikt). 

 

Databearbetning 

En induktiv ansats användes vid första bearbetningen av de totalt 19 artiklarna. Av den 

studie som var uppdelad i två artiklar har endast resultatet från del två använts som 

underlag till litteraturstudiens resultat. Artiklarna lästes och sammanfattades enskilt. 

Därefter jämfördes sammanfattningarna och artiklarnas resultat tills konsensus uppnåtts. 

Gemensamt utarbetades och fastställdes teman som sedan användes som grund för 

resultatet. Dessa teman baserades på likheter och återkommande aspekter i 

resultatartiklarna. Temana upplevdes tydliga och var relativt lätta att identifiera efter 

artikelsammanfattningarna. För att få en helhetssyn över valda artiklar har samtliga 

resultatartiklar även sammanställts i en artikelöversikt, se bilaga III. Bearbetningen 

övergick sedan till en deduktiv ansats då artiklarnas resultat lästes på nytt och 

färgkodades efter de fastställda temana. Detta för att säkerställa att inga aspekter 

utelämnats. De fyra teman som fastställdes var Information och kommunikation, 

Anpassa miljö och omgivningsfaktorer, Stöd till föräldrar samt Främja relationen och 

avskedet mellan barn och förälder. 

Resultat 

Det är mycket svårt och omtumlande för ett barn att förlora en förälder. Barn är därför i 

behov av kontinuerligt stöd före, under och efter en förälders död (MacPherson & 

Emeleus, 2007b). När en förälder vårdas på sjukhus är detta en av sjuksköterskans 

uppgifter. Trots detta framkom det att alla avdelningar i en studie (Vint, 2005b) saknade 

riktlinjer till personalen gällande barns behov av stöd i olika åldrar då de besökte en 

svårt sjuk eller skadad familjemedlem på sjukhus. Vidare saknar 98 procent 

sjuksköterskor utbildning i hur barn som anhöriga kan stödjas på bästa sätt (Vint, 

2005a). I följande resultat belyses sjuksköterskans stöd till barn vars förälder är döende 
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med avsikt att fylla denna kunskapslucka. Resultatet är uppdelat i fyra teman som 

belyser olika aspekter av stöd: Information och kommunikation, Anpassa miljö och 

omgivningsfaktorer, Stöd till föräldrar samt Främja relationen och avskedet mellan 

barn och förälder. 

 

Information och kommunikation 

Information är ett viktigt redskap som sjuksköterskan kan använda för att stödja barn till 

döende föräldrar (Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008; Giesbers, Verdonck-de Leeuw, 

van Zuuren, Kleverlaan, & van der Linden, 2010; Kean, 2010; Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009; Patterson & Rangganadhan, 2010;). Barn behöver till exempel 

information om förälderns tillstånd, behandling, eventuell hereditet och prognos för att 

hantera situationen på bästa möjliga sätt (Patterson & Rangganadhan, 2010). Om barnen 

hålls ovetande finns det risk att de känner sig exkluderade vilket kan medföra negativa 

konsekvenser. Yngre barn som inte får tillräcklig information använder ofta sin fantasi 

för att bilda en egen uppfattning om situationen (Kean, 2010; Knutsson & Bergbom, 

2007a). Denna uppfattning är många gånger värre och kan upplevas än mer 

skrämmande för barnen än verkligheten. Enligt Bugge et al. (2008) har små barn en 

rädsla av att själva smittas om föräldern till exempel har cancer då de har svårt att förstå 

orsaken eller innebörden av sjukdomen. Även tonåringar kan skapa egna fantasier och 

rädslor om de inte delges information (Clemmens, 2009). Oinformerade barn letar ofta 

själva efter tecken hos en sjuk förälder och bildar sig en egen uppfattning om förälderns 

tillstånd och livslängd (Bugge, Helseth & Darbyshire, 2009). 

 

Vuxna tänker sällan på att barn har ett stort behov av ingående information och 

förklaringar när de besöker en anhörig på sjukhus (Kean, 2010). Vidare kan tidsbrist 

göra att många sjuksköterskor inte hinner informera och förbereda barnen. Det är 

fördelaktigt att förbereda barn som kommer till en avdelning på vad de kommer att se 

(Kean, 2010; Knutsson & Bergbom, 2007a). Om barn inte är förberedda inför besöket 

kan det bli en chockartad upplevelse. Besökande barn har till exempel funderingar kring 

förälderns tillstånd, vad den tekniska utrustningen är till för och vad personalen gör 

(Knutsson & Bergbom, 2007b). Detta är därför något sjuksköterskan bör informera om. 

Sjuksköterskan bör ge informationen när behovet uppstår då barn blir oroliga och 

stressade av att vänta på information (Knutsson, Pramling-Samuelsson, Hellström & 

Bergbom, 2008).  

 

Många barn som fått beskedet om att en förälder ska dö undrar när det kommer att ske 

(Bugge et al., 2008). Barnen vill ha en tidsram för att kunna förbereda sig på vad som 

ska hända. Vidare mår barn bra av att höra att de inte är ensamma och att deras 

reaktioner, som till exempel ilska och gråt, är normala och att det är okej att reagera så. 

Det är av vikt att barnen får svar på sina frågor från sjuksköterskan då många föräldrar 

upplever svårigheter att svara på sina barns frågor eftersom de själva inte vet svaret 

(Kean, 2010). Vissa barn ställer gärna frågor medan andra är mer tystlåtna. Det är därför 

viktigt att erbjuda information även till de barn som inte är frågvisa. Enligt Kennedy, 

McIntyre, Worth och Hogg (2008) är det fördelaktigt att använda ett konkret språk när 

barns frågor besvaras. Till exempel kan barn som fått förklaringen att förälderns 

centrala venkateter är ett rör associera detta med någonting hårt och skadligt för 

föräldern.  
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Enligt Patterson och Rangganadhan (2010) vill tonåringar bli informerade om sin 

förälders prognos, även om den är dålig. Detta för att kunna förbereda sig på framtiden. 

Information hjälper också tonåringar att öka sin förståelse för sjukdomsprocessen 

(Dehlin & Mårtensson, 2009). En del tonåringar uttrycker oro över att inte få fullständig 

information då de tror att deras föräldrar undanhåller fakta i syfte att skydda dem. Det 

skapar en otrygghet av att inte få ta del av sanningen (Clemmens, 2009). Tonåringar i 

denna situation har många gånger svårt att prata med sina föräldrar om sina känslor och 

vågar ofta inte ställa sina frågor (Bugge et al., 2008). Detta kan bero på att tonåringar är 

rädda att belasta föräldrarna med sina bekymmer och göra dem upprörda. Tonåringarna 

är därför tacksamma att erhålla information och prata ostört med utomstående personer 

som har tystnadsplikt (ibid.), vilket även barn i andra åldrar uppskattar (Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2009; MacPherson & Emeleus, 2007b). 

 

Anpassa miljö och omgivningsfaktorer 

En del barn som besöker en nära anhörig på sjukhus upplever den främmande miljön 

som skrämmande (Kean, 2010; Knutsson et al., 2008). En av anledningarna till detta är 

att miljön uppfattas som opersonlig (Knutsson et al., 2008). Barnen upplever det som att 

allt är vitt, från väggar och servetter till personalens kläder. Den vita färgen associeras 

med rädsla att förlora någon och uppfattas som dyster. Det dystra ljuset och de ovana 

lukterna bidrar även till att miljön upplevs som opersonlig och främmande. Barnen 

upplever förändringar i förälderns utseende och beteende som upprörande (Bugge et al., 

2008; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). Rädslan för vad de kommer att se kan 

medföra att barnen knappt vågar besöka föräldern. Den anhöriges utseende är det första 

barn noterar när de kommer in i patientrummet (Knutsson et al., 2008). Därefter ser de 

rummet i sin helhet och många barn är nyfikna på teknologin. Barn under 10 år 

intresserar sig mest för teknologin medan barn över 10 år är mest intresserade av att 

spendera tid med patienten (Knutsson & Bergbom, 2007b). Kean (2010) anser att de 

barn som lärt sig läsa använder sig av detta för att själva skapa sig en uppfattning om 

vad utrustningen är till för. Detta leder många gånger till missförstånd, exempelvis då 

apparaturens produktnamn inte stämmer överens med dess funktion. Många barn vill 

själva prova den utrustning som finns i omgivningen eller assistera sjuksköterskan i 

hennes arbete. Det är även betydelsefullt för barnen att kunna lita på sjuksköterskans 

kompetens. Barnen lägger märke till små detaljer som de associerar med en god och 

säker vård, exempelvis om sjuksköterskan torkar bort små rester av intorkat blod (ibid.). 

 

Barn som besöker sjukhus upplever ofta en lång väntan innan de får komma in på 

patientrummet (Knutsson et al., 2008). Väntan är svår för barnen och ökar deras oro 

inför besöket, speciellt om de inte har någonting att sysselsätta sig med. Enligt Vint 

(2005a) saknar 74 procent av intensivvårdsavdelningarna lekhörna för besökande barn. 

När väntan är över och barnen får komma in på rummet vågar vissa barn först inte 

närma sig patienten (Knutsson et al., 2008). Detta kan bero på rädsla för att ta sönder 

någonting i omgivningen och då skada patienten. Barn kan bli tillbakadragna även om 

patienten är barnens förälder (Knutsson & Bergbom, 2007b). Det är jobbigt för barn att 

se sin förälder må dåligt (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). Ju sämre föräldern ser ut 

att må, desto sämre mår barnen. När föräldern ser ut att må bra mår barnen bättre (ibid.).  

 

I Knutsson och Bergboms (2007a) studie nekade 88 procent av läkare och 

sjuksköterskor någon gång barn att besöka svårt sjuka eller skadade patienter på 

sjukhus. Argument för detta var den skrämmande miljön, apparater, infektionsrisk för 
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både barn och patienter samt patientens allvarliga tillstånd eller förändrade utseende. En 

del sjuksköterskor antydde att barn ibland vägrades besök på grund av personalens 

osäkerhet att hantera den svåra situationen. Fler sjuksköterskor än läkare tillät barn 

under 12 år att besöka en svårt sjuk eller skadad anhörig. Läkare var även mer benägna 

att vägra barn på grund av att deras livlighet kan distrahera personalen. Överlag fick 

barn över sju år besöka anhöriga på sjukhus oftare än barn yngre än sju år (ibid.). Det 

upplevs övervägande positivt för barn att besöka en döende förälder oavsett ålder 

(Knutsson & Bergbom, 2007b; MacPherson & Emeleus, 2007b). Det är fördelaktigt om 

barnen själv får avgöra om de vill besöka eller inte. Barn som tillåts att besöka får ökad 

kunskap och förståelse för den anhöriges tillstånd vilket bidrar till att de känner sig 

delaktiga. Barn som vägras besök på sjukhus riskerar att känna ånger över detta i 

framtiden (Knutsson & Bergbom, 2007b). Barn är i behov av att besöka en allvarligt 

sjuk förälder regelbundet då lång frånvaro ökar barnens oro (Clemmens, 2009). 

 

Det finns många olika faktorer kring en förälders dödliga tillstånd som påverkar barnen. 

Orsaken bakom förälderns tillstånd är en sådan faktor. Barn till föräldrar som plötsligt 

och oväntat hamnar i ett dödligt tillstånd riskerar att själva gå en tidigare död till mötes 

(Rostila & Saarela, 2011). Tidsramen och omständigheterna kring insjuknandet eller 

olycksfallet påverkar alltså barnens framtida välmående. Även den döende förälderns 

kön är en faktor som kan påverka barnen. En moders död innebär en ökad risk för 

negativa konsekvenser för barnen. Barn som har förlorat en mamma löper högre risk att 

själva dö i unga år jämfört med barn som har förlorat en pappa (ibid.). 

 

Stöd till föräldrar 

Många föräldrar är i behov av ett professionellt stöd för att kunna stödja och förbereda 

sina barn när en av föräldrarna är döende (Bugge et al., 2009). Föräldrar saknar ofta 

erfarenhet och kunskap om den aktuella situationen vilket kan göra dem osäkra på vad 

som är bäst för sina barn. Föräldrar upplever särskilda svårigheter med att ge beskedet 

till sina barn (MacPherson & Emeleus, 2007b). De är oroliga för att barnen kan ta 

onödig skada om de berättar på fel sätt (Bugge et al., 2009). Det är vanligt att föräldrar 

förbereder sina barn på att tillståndet är allvarligt (MacPherson, 2005). Det är dock få 

som faktiskt förbereder barnen på att tillståndet kommer att leda till att föräldern dör. 

De faktorer som avgör vad föräldrarna väljer att berätta för barnen är önskningar från 

både den friska och döende föräldern, den döendes förmåga att kommunicera och 

tidsperspektivet. Många föräldrar önskar i efterhand att de gett beskedet tidigare eller på 

ett annat sätt (MacPherson & Emeleus, 2007b). Föräldrar anser ofta att det är svårt att 

berätta för barnen då de själva har svårt att acceptera att den ena föräldern kommer att 

dö (MacPherson, 2005). Rädslan för att se sina barn lida är även en anledning till att 

föräldrar väljer att inte berätta för sina barn. Många föräldrar vet helt enkelt inte hur de 

ska ge beskedet (ibid.). 

 

Den friska föräldern befinner sig i en komplex situation och är i behov av stöd 

(MacPherson, 2005). Det beskrivs som både fysiskt och psykiskt påfrestande att ha en 

döende partner och den friska föräldern lever med en inre kamp mellan förnekelse och 

vetskapen om att partnern kommer att dö. Den friska föräldern tvingas ofta att försöka 

balansera sina egna behov med partnerns och barnens behov (ibid.). Kennedy et al. 

(2008) anser att detta ibland kan vara övermäktigt vilket kan resultera i att barnens 

behov kommer i andra hand. Detta kan medföra att barnen spenderar mer tid hos 

exempelvis mor- eller farföräldrar än med den döende föräldern. Det kan vara negativt 
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då barn har ett stort behov av att vara nära en döende förälder (Dehlin & Mårtensson, 

2009). Därför kan det vara av betydelse att sjuksköterskan ger stöd till den friska 

föräldern. 

 

Kennedy och Lloyd-Williams (2009) anser att föräldrar ibland upplever att deras barn 

inte påverkas avsevärt då en förälder är döende. Det finns ett samband med denna 

uppfattning och med föräldrar som saknar en öppen kommunikation med sina barn. 

Föräldrar som inte berättar för sina barn om sjukdomens dödliga prognos upplever att 

barnen får nytillkomna problem med uppförandet. Föräldrarna relaterar oftare detta med 

barnens ålder än med förälderns sjukdom (ibid.). 

 

Varje barn behöver ett individanpassat stöd (MacPherson & Emeleus, 2007b). 

Föräldrars egen förståelse och acceptans av döden påverkar till vilken grad de kan 

stödja sina barn. Om en förälder själv inte accepterar att döden är oundviklig gör inte 

barnen det heller. Detta kan leda till att barnen inte får ett optimalt stöd från föräldern. 

Barns ålder, personlighet, utvecklingsstadium och familjesituation är faktorer som avgör 

barnens behov när en förälder är döende. Det kan vara än svårare för föräldern att 

tillgodose barnens individuella behov om de är många syskon (ibid.). Det är av 

betydelse för föräldrarna att få tips och bekräftelse på att de hanterar situationen efter 

förmåga (Kennedy et al., 2008). Bara att finnas där för föräldrarna kan ibland vara ett 

tillräckligt stöd. Bugge et al. (2009) anser att det kan vara hjälpsamt att sitta ner med 

föräldrarna i lugn och ro och samtala kring både den nuvarande och framtida 

situationen.  

 

Föräldrar finner tröst i att bli informerade om att deras barns reaktioner, som till 

exempel ilska och bortstötning, är normala copingstrategier och tillhör sorgeprocessen 

(Bugge et al., 2009). Många barn uppskattar att fortsätta med sina vanliga 

fritidsaktiviteter även om föräldern är döende (Bugge et al., 2008; Clemmens, 2009; 

Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; MacPherson & Emeleus, 2007b). Detta för att i 

korta stunder känna sig som vanligt och slippa tänka på den jobbiga situationen. En del 

föräldrar är oroliga att den förändrade familjesituationen kan leda till att barnen 

missköter sig i skolan (MacPherson, 2005). Barn till föräldrar med dödlig sjukdom har 

ofta koncentrationssvårigheter i skolan då de har mycket att tänka på (Clemmens, 2009; 

Giesbers et al., 2010). Dehlin och Mårtensson (2009) anser dock att skolan kan fungera 

som en välkänd tillflyktsort där barnen kan känna lättnad och att rutiner skapar trygghet. 

 

Tonåringar som har en döende förälder upplever ofta att jämnåriga kompisar inte förstår 

vad de går igenom och att deras behov av stöd från kompisarna inte blir tillgodosett 

(Giesbers et al., 2010; Patterson & Rangganadhan, 2010). Tonåringar i denna situation 

undviker ibland att prata med sina föräldrar (Giesbers et al., 2010; Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009). Detta då de är rädda att utsätta föräldrarna för vad de anser vara 

onödig smärta. Tonåringar kan ha ett behov av att vara ensamma och försöker ofta leva 

sina liv som vanligt (Clemmens, 2009). Föräldrar kan tolka detta som att tonåringar är 

opåverkade av situationen. Tonåringar förväntas ofta att inta en ny roll i familjen om en 

förälder är döende (Cait, 2008). Exempelvis blir många tonåringar ansvariga för 

hushållssysslor för att avlasta och ge stöd till den friska föräldern. Det är vanligt att 

dessa tonåringar vill hjälpa till mer i hemmet och sätter ofta andras behov före sina egna 

vilket kan vara påfrestande (Dehlin & Mårtensson, 2009). Det kan därför vara 

fördelaktigt att göra föräldrarna medvetna om detta. Bugge et al. (2008) anser även att 

barn behöver känna att föräldrarna uppskattar deras hjälp. 
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Främja relationen och avskedet mellan barn och förälder 

För att främja ett positivt avsked är det betydelsefullt att relationen mellan barn och 

döende förälder främjas vilket kan göras om familjen skapar positiva minnen 

tillsammans (Bugge et al., 2009). Till exempel kan de skriva personliga brev till 

varandra eller gemensamt spela in en cd-skiva. Kennedy et al. (2008) anser även att 

familjen tillsammans kan göra minnesaskar där de samlar foton och saker som påminner 

om föräldern. Detta kan underlätta för framtiden då barn ofta är rädda att glömma 

föräldern och därför har svårt att gå vidare efter förälderns död (MacPherson & 

Emeleus, 2007b). Relationen med föräldern fortsätter att utvecklas även efter dödsfallet 

(Cait, 2008). En relation som tidigare var mellan förälder och barn kan under barnens 

uppväxt utvecklas och barnen får en ny förståelse för hur föräldern var som person. 

Utvecklingen kan ske med hjälp av att prata och minnas föräldern tillsammans med nära 

och kära. Det faktum att barn gärna identifierar sig med den avlidne föräldern och lyfter 

fram gemensamma egenskaper senare i livet tyder på att relationen till föräldern fortgår 

(ibid.). 

 

Bugge et al. (2009) exemplifierar hur en döende förälders oro inför sina barns framtid 

kan lindras. Om barnen kartlägger viktiga personer i sin omgivning genom att 

exempelvis rita dessa, kan föräldern finna tröst i att barnen har många att vända sig till. 

Visar det sig istället att det endast finns ett fåtal personer i barnens nätverk kan detta 

enligt Bugge et al. (2009) åtgärdas. Enligt Kennedy et al. (2008) kan familjen behöva 

hjälp med att planera tiden efter dödsfallet. Detta för att det kan underlätta sorgearbetet 

om barnen är förberedda på ett liv utan föräldern. 

 

Barn har ett stort behov och får styrka av att vara nära och spendera tid med en döende 

förälder (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; MacPherson & Emeleus, 2007b). Det är av 

betydelse att barn känner sig delaktiga i vården (Knutsson et al. 2008). De vill gärna 

visa att de bryr sig, exempelvis genom kramar och annan närkontakt. Det är av vikt att 

den normala relationen mellan barn och förälder upprätthålls så länge som möjligt 

(Knutsson & Bergbom, 2007a). Tonåringar kan ibland uppleva det som känslomässigt 

påfrestande att vara nära en döende förälder då de blir påminda om allvaret i förälderns 

tillstånd (Clemmens, 2009). Dehlin och Mårtensson (2009) anser dock att en nära 

relation till föräldern blir extra viktig och de som endast spenderat lite tid med föräldern 

ångrar detta längre fram i livet. Det är förmånligt om barn ges möjlighet att samtala med 

andra personer som har varit med om en liknande händelse (Giesbers et al., 2010; 

Patterson & Rangganadhan, 2010). Detta kan till exempel vara att samtala med en 

vuxen person som förlorat en förälder i unga år (MacPherson & Emeleus, 2007b). 

Barnen får då en bekräftelse på att det går att ta sig igenom denna svåra tid och att de 

inte är ensamma vilket kan underlätta avskedet. 

 

En del föräldrar som är döende anser sig inte vara kapabla till att ta avsked av sina barn 

(MacPherson, 2005). Detta kan yttra sig i att föräldern inte vill ha besök av barnen den 

sista tiden. Det finns också situationer då barns besök bör undvikas. Det kan exempelvis 

vara om förälderns tillstånd innebär negativa beteendeförändringar vilket kan upplevas 

skrämmande för barnen (ibid.). Dehlin och Mårtensson (2009) belyser betydelsen av att 

barn får närvara vid dödsbädden. Många föräldrar som är döende söker efter sätt att ta 

farväl till sina barn. Avsked upplevs som känsloladdat och smärtfyllt, men är ändå något 

som värderas högt (MacPherson & Emeleus, 2007b). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Systematiska sökningar genomfördes i tre olika vetenskapliga databaser för att finna 

resultatartiklar. Då det saknades sökord som direkt motsvarade syftet användes en större 

mängd sökord. Detta kan anses som en svaghet men bedömdes nödvändigt för att finna 

tillräckligt material av relevans. Det stora antalet sökord kan även innebära en styrka då 

det säkerställer att många olika aspekter av syftet speglas i resultatartiklarna. Det 

faktum att alla sökningar genomfördes i alla valda databaser kan värderas som en 

styrka. Sökningarnas systematik kan bekräftas i att sökningar i PubMed endast 

resulterade i dubbletter. På grund av det stora antalet träffar sållades många artiklar bort 

manuellt. Detta kan medföra att det finns viss risk att användbart material förbisetts. 

Denna risk värderas dock som liten då det ansågs att det tydligt gick att urskilja artiklar 

av relevans. Det kan vidare betraktas som en styrka att en helt nypublicerad artikel 

inkluderades trots att den inte gick att finna i databaserna på grund av detta. 

 

Det anses vara en styrka att samtliga resultatartiklar granskades individuellt då risken att 

förbise viktig data minimerades. De enskilda granskningarna överensstämde vilket 

styrker resultatets tillförlitlighet. Det faktum att en induktiv ansats användes vid den 

första bearbetningen av artiklarna var positivt. Detta då en induktiv ansats bidrar till att 

alla aspekter av resultatartiklarna analyseras. Det anses även positivt att en deduktiv 

ansats användes vid den andra bearbetningen av artiklarna då det bidrog till att risken att 

missa användbar data minimerades. 

 

Av samtliga resultatartiklar är 17 genomförda i Europa, varav fem i Sverige. Resterande 

två artiklar kommer från USA respektive Australien. Samtliga artiklars överförbarhet 

till svenska förhållanden bedöms vara god. Att förlora en förälder som barn är sannolikt 

lika livsomvälvande i alla dessa länder. En av artiklarna undersökte ämnet endast ur 

flickors perspektiv. I resterande artiklar deltog barn av båda kön men flickor var 

överrepresenterade i vissa studier. I några av artiklarna översteg barnens åldersspann 18 

år. I de artiklar där det varit möjligt att urskilja barn under 18 år har endast detta 

material använts. Barnens åldersspann i dessa resultatartiklar bedöms därför inte 

påverka litteraturstudiens resultat avsevärt.  

 

Det metodval som var mest förekommande var intervjuer. Detta anses vara relevant till 

litteraturstudiens syfte då ämnet är av kvalitativ karaktär. Även andra metoder att samla 

in data förekom i resultatartiklarna vilket säkerställer att ett bredare perspektiv av ämnet 

belyses i litteraturstudien. 

 

Av de valda artiklarna var 12 stycken kvalitativa och sex var kvantitativa. En artikel var 

både kvalitativ och kvantitativ. Då studiens syfte var av kvalitativ karaktär kan det ha 

varit en fördel att övervägande resultatartiklar var kvalitativa. De kvantitativa artiklarna 

fokuserade övergripande på olika aspekter kring barns besök av anhöriga på sjukhus. 

Även två kvalitativa artiklar berörde barn till svårt sjuka anhöriga och inte specifikt till 

svårt sjuka föräldrar. Barnens upplevelser och behov kan skilja sig från när en förälder 

är allvarligt sjuk eller skadad gentemot en annan vuxen i barnens närhet. Förlusten av en 

förälder kan innebära en större förändring i barnens liv och de kan då vara i behov av 

mer stöd än om en annan vuxen i barnens omgivning avlider. De artiklars resultat som 

fokuserade på barn till sjuka anhöriga kan eventuellt sett annorlunda ut om de specifikt 
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inriktats på barn till sjuka eller döende föräldrar. Dessa artiklar inkluderades trots detta 

då de ansågs bidra positivt till studien och då anhöriga i samtliga studier även 

inkluderade föräldrar. Av resultatartiklarna innefattade 13 stycken barn som deltagare, 

och i resterande artiklar deltog exempelvis föräldrar eller sjuksköterskor. Fem av 

resultatartiklarna handlade enbart om tonåringars upplevelse av en förälders sjukdom 

eller död. Detta kan eventuellt innebära att tonåringar är överrepresenterade i resultatet. 

Anledningen till detta är troligen de etiska och praktiska svårigheter som medföljer vid 

forskning rörande yngre barn. Även ämnets känsliga karaktär kan bidra till den 

begränsade mängden forskningsmaterial.  

 

Resultatdiskussion 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar 

har använts för att gradera resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet. Av samtliga 

resultatartiklar bedömdes 16 stycken uppnå grad I, vilket styrker litteraturstudiens 

validitet, och tre artiklar graderades till grad II. Samtliga artiklar som graderades till 

grad II erhöll en poängsumma på gränsen till grad I. I en av artiklarna (Clemmens, 

2009) som graderades till grad II fick deltagarna ett presentkort som tack för 

deltagandet vilket ansågs sänka den vetenskapliga kvalitén. De två övriga artiklarna som 

graderades till grad II saknade tydlig slutsats och i en artikel (Patterson & 

Rangganadhan, 2010) var bortfallet stort. Artikeln inkluderades trots detta då den 

ansågs bidra positivt till litteraturstudiens resultat. De artiklar som graderades till grad I 

erhöll en högre poängsumma enligt granskningsmallen då de till stor del innehöll 

samtliga efterfrågade parametrar. En artikel (Dehlin & Mårtensson, 2009) hade få 

deltagare men fick i övrigt höga poäng och graderades trots detta till grad I. Av samtliga 

artiklar framgick det att 17 stycken fått etiskt godkännande vilket anses vara en styrka. I 

de två resterande (Giesbers et al., 2010; Rostila, 2011) artiklarna har studierna utförts 

utan att forskarna haft kontakt med barn eller andra deltagare vilket kan vara 

anledningen till att etiskt godkännande inte omskrivs.  

 

Barn möts ofta av tystnad när en förälder är döende. Denna tystnad är något som 

sjuksköterskan sannolikt kan förebygga genom att ge ett adekvat stöd. Alla barn är i 

behov av ett individanpassat stöd (MacPherson & Emeleus, 2007b). Det bör anpassas 

efter barns ålder och utvecklingsfas, personlighet, behov samt familjeomständigheter. 

Sjuksköterskan kan stödja barn som har en döende förälder på många sätt. 

Litteraturstudiens resultat belyser olika aspekter av stöd och barns behov av det. 

Sjuksköterskan kan ge stöd till barn genom direkta åtgärder och vara i direkt kontakt 

med barnen. Barnen kan också stödjas indirekt via sjuksköterskans stöd och information 

till föräldrarna. Detta kan tolkas som att sjuksköterskan kan ge både direkt och indirekt 

stöd till barn med en döende förälder.  

 

Ett tydligt tema som framkommer i resultatet är att barn har ett stort behov av 

information när en förälder är döende (Bugge et al., 2008; Giesbers et al., 2010; Kean, 

2010; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; Patterson & Rangganadhan, 2010;). 

Sjuksköterskor får ofta frågor från föräldrar i denna situation gällande hur, när och vad 

de ska berätta för barnen (Christ & Christ, 2006; Hedström et al., 2007; Seccareccia & 

Warnick, 2008). Detta kan tolkas som att sjuksköterskan indirekt kan stödja barnen 

genom att upplysa föräldrarna om betydelsen av ett anpassat ordval. Det är ofta 

fördelaktigt att använda ett konkret och tydligt språk för att undvika att barnen blir 

förvirrade och får oriktiga fantasier (Dyregrov, 2007). Små barn kan till exempel bli 
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rädda för att somna eller rädda när någon lämnar dem om de fått förklaringen att en död 

person sover eller är bortrest (ibid.). Även andra förskönade uttryck kan göra att barnen 

inte förstår innebörden i det som förmedlas. Om yngre barn till exempel får höra att 

föräldern ”inte kommer att bli bättre” associerar de sällan detta med att föräldern 

kommer att dö (Seccareccia & Warnick, 2008). De kan istället uppfatta det som att 

förälderns tillstånd kommer vara oförändrat men att föräldern ändå kommer vara kvar i 

livet. Möjligen är tonåringar i större behov av detaljerad information kring förälderns 

tillstånd än vad yngre barn är. Behovet av information kan alltså vara beroende av 

barnets ålder. Frågan om när beskedet ska ges till barnen är dock svårare att svara på. 

Det kan vara positivt att ge informationen successivt (Fearnley, 2010) då barn kan 

behöva tid att bearbeta beskedet. Enligt Seccareccia och Warnick (2008) finns det ingen 

tid som är rätt, men många föräldrar önskar i efterhand att de skulle gett beskedet 

tidigare (MacPherson & Emeleus, 2007b). Detta tyder på att sjuksköterskan kan råda 

föräldrarna att inte vänta för länge med att göra barnen delaktiga. Om föräldrar undrar 

vad de ska berätta för barnen kan sjuksköterskan informera om att varje barn behöver 

åldersanpassad och individanpassad information (MacPherson, 2005). Informationen 

kan till exempel bestå av fakta om förälderns tillstånd, behandling och prognos 

(Patterson & Rangganadhan, 2010). Detta är ibland svårt för föräldrarna och de kan då 

uppskatta och behöva hjälp från sjuksköterskan eller annan vårdpersonal. Hur ingående 

informationen bör vara är dock svårt att generalisera då varje barn och situation är unik. 

Exempelvis kan barnens tidigare erfarenheter och förståelse för döden påverka vilken 

grad av information de kan ta till sig.  

 

Det är positivt för barn att vara delaktiga i en förälders vård (MacPherson & Emeleus, 

2007b). Trots detta är det många sjuksköterskor som inte låter barn besöka en allvarligt 

sjuk eller skadad patient på sjukhus bland annat på grund av den skrämmande miljön 

(Knutsson & Bergbom, 2007a). Miljön är något som sjuksköterskan i viss mån kan 

påverka och därmed göra barnens upplevelser av sjukhusmiljön mer positiv. 

Exempelvis kan det faktum att miljön enligt Knutsson et al. (2008) uppfattas som vit, 

opersonlig och främmande delvis åtgärdas. Sjuksköterskan kan föreslå att familjen gör 

patientrummet mer personligt. Detta kan förslagsvis göras genom att familjen tar med 

sig foton och dylikt hemifrån. Sjuksköterskan kan också uppmuntra yngre barn att ta 

med eller rita teckningar till föräldern som kan fästas på väggarna i patientrummet. Det 

är därför positivt om avdelningen har kritor och liknande tillgängligt. Sannolikt kan det 

bidra till att barnen känner sig mer delaktiga i förälderns vård. Även förälderns utseende 

och upplevda välbefinnande har stor betydelse för om barnens besök på sjukhuset blir 

positivt eller negativt (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). Sjuksköterskan kan försöka 

hjälpa föräldern att se ut som vanligt för att barnen inte ska bli rädda för förändringarna 

som tillståndet eventuellt medfört. Detta kan göras exempelvis genom att uppmuntra 

föräldern att använda sina vanliga kläder eller hjälpa till att borsta förälderns hår. 

Eftersom att barn ofta lägger märke till små detaljer (Kean, 2010) är det viktigt att 

sjuksköterskan tänker på detta och ser till att exempelvis plåster är nya och rena. Även 

de ovana lukterna kan vara obehagliga för barn (Knutsson et al., 2008) och 

sjuksköterskan kan därför med fördel vädra innan besök. Sjuksköterskan kan också 

använda sig av information för att göra miljön mindre skrämmande och mer förståelig 

för barnen. Information kan vidare stilla barns stora nyfikenhet på vad apparaterna i 

rummet är till för (Kean, 2010). Exempelvis kan sjuksköterskan låta barnen vara med 

och assistera vid mätning av saturation vilket främjar barnens delaktighet och fungerar 

som ett direkt stöd. Delaktigheten kan också främjas genom att låta barnet utföra lättare 

omvårdnadsåtgärder, såsom fukta förälderns läppar eller massera händerna. Enligt Kean 



15 

(2010) kan delaktighet och information öka barnens förståelse för sjuksköterskans 

arbete och sjukvården som funktion. Detta kan vara positivt och leda till att barnen blir 

mer medvetna om vårdens betydelse för förälderns välmående. Om barnen inte upplever 

att vården gör sitt yttersta för att rädda förälderns liv kanske det finns risk att barnen 

växer upp med minskat förtroende för sjukvården. 

 

När en förälder är döende är det normalt att barnen reagerar med starka känslor. Vissa 

barn uppvisar ilska och aggression mot omgivningen (Bugge et al., 2009), medan andra 

blir inåtvända (Dyregrov, 2007). Alla barn reagerar på olika sätt beroende på arv och 

miljö (ibid.). Bortstötning av föräldrarna förekommer också (Bugge et al., 2009) vilket 

kan upplevas som extra plågsamt för föräldrarna. Det kan därför vara fördelaktigt om 

sjuksköterskan informerar föräldrarna om olika reaktioner och copingstrategier som 

barn kan använda i denna situation och att de är helt normala (ibid.). Denna kunskap 

hjälper föräldrarna att förstå sina barn och sjuksköterskan ger på så sätt barnen ett 

indirekt stöd. Enligt Dyregrov (2010) kan dock den normala sorgen övergå i en 

komplicerad sorg om barnen inte får ett adekvat stöd. Den komplicerade sorgen kan 

innebära att barnens reaktioner ser annorlunda ut vilket sjuksköterskan bör vara 

uppmärksam på. Barnens reaktioner kan bli kroniska och i vissa fall övergå i en 

depression. Kronisk gråt och självdestruktiva tankar är andra exempel på barns 

reaktioner vid komplicerad sorg (ibid.). Barnen kan ibland behöva ytterligare 

professionell hjälp om de uppvisar dessa reaktioner vilket sjuksköterskan kan informera 

föräldrarna om. 

 

Enligt Giesbers et al. (2010) samt Patterson och Rangganadhan (2010) kan tonåringar i 

denna situation uppleva en distansering gentemot sina kompisar. Detta skiljer sig ifrån 

Hagelin och Edwinson-Månssons (2008) uppfattning om att tonåringar i sorg hellre 

söker stöd hos jämnåriga än hos vuxna. Detta tyder på att varje barn unikt och att 

sjuksköterskan måste anpassa sitt stöd med detta i åtanke. Även om varje barn är unikt 

finns det vissa faktorer som kan relateras till barnens ålder. Yngre barn visar ofta öppet 

starka känslor när de befinner sig i sorg, exempelvis när en förälder är döende (Christ & 

Christ, 2006). Detta till skillnad från tonåringar som ibland har svårigheter med att visa 

sina känslor. Därför kan det tolkas som att sjuksköterskan kan behöva vara mer lyhörd 

och finkänslig för att nå fram till tonåringar. Tonåringar undviker nämligen ofta att 

ställa frågor och vill sällan prata om sina bekymmer (Bischofberger et al., 2004; 

Edwinson-Månsson, 2008). Många tonåringar inser inte heller att de är i behov av stöd, 

utan vill gärna klara sig själva. Det kan därför tolkas som att det finns en risk att vuxna 

förbiser tonåringars behov av information och stöd när en förälder är döende. En annan 

anledning till detta kan vara att tonåringar är lika kognitivt utvecklade som vuxna 

(Granot, 2005) och därför ibland antas vara mognare än de faktiskt är. Tonåringar som 

har förlorat en förälder har högre suicidbenägenhet jämfört med jämnåriga som har båda 

föräldrarna kvar i livet (Skytte-Jakobsen & Christiansen, 2011). Detta är en faktor som 

tyder på att tonåringar har ett stort behov av direkt stöd även om det inte är lika tydligt 

som hos yngre barn.  

 

En av sjuksköterskans stödjande funktioner är att ge information. Tonåringar vill gärna 

veta allt om förälderns tillstånd (Patterson & Rangganadhan, 2010), även om de ibland 

inte uttrycker det verbalt. Sjuksköterskan bör därför skaffa sig en uppfattning om vad 

tonåringarna vet och inte vet genom att ställa direkta frågor. Vidare kan det vara av 

betydelse att informera tonåringar om att sjuksköterskan har tystnadsplikt (Bugge et al., 

2008) för att försäkra tonåringar om att allt är konfidentiellt. Det är även viktigt att 
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tonåringar kan prata med sina föräldrar om situationen. Clemmens (2009) belyser vikten 

av en öppen kommunikation inom en familj där en förälder kommer att dö. 

Sjuksköterskan kan genom sitt stöd främja denna kommunikation mellan barn och 

förälder. Detta kan göras med hjälp av ett indirekt stöd som innebär att sjuksköterskan 

samtalar med föräldrarna kring barnens kännedom och förståelse av förälderns tillstånd 

(Fearnley, 2010). Samtalet kan bidra till att sjuksköterskan får större insyn i barnens 

specifika behov av stöd och att föräldrarna blir medvetna om situationens påverkan på 

barnen. Detta indirekta stöd kan därför leda till att barnens behov bättre tillgodoses. 

 

Det kan finnas familjer där föräldrarna inte vill att barnen ska vara delaktiga i en döende 

förälders tillstånd och vård (MacPherson, 2005). Vissa föräldrar anser att det är bäst för 

barnen att de hålls ovetande så länge det går. Detta kan innebära ett etiskt dilemma för 

sjuksköterskan då patientens vilja måste vägas mot barnens behov av att vara delaktiga 

(Dencker, 2009). Sjuksköterskan ska dock alltid respektera patientens 

självbestämmande (SFS, 1982:763) vilket i detta fall kan göra det svårt att tillgodose 

barnens behov. Det som sjuksköterskan kan göra är att samtala med föräldrarna om 

bakomliggande orsaker till varför de valt att exkludera barnen i vården. Vissa föräldrar 

väljer att inte berätta om prognosen då de inte vill göra barnen ledsna (MacPherson, 

2005). Andra föräldrar har svårt att själva acceptera att en förälder ska dö och inser då 

inte barnens behov av att få ta del av prognosen. Sjuksköterskan kan i dessa fall 

informera föräldrarna om att barn inte mår bra av att vara exkluderade (Patterson & 

Raangganadhan, 2010) och att föräldrar som inte berättar ofta ångrar det i efterhand 

(MacPherson & Emeleus, 2007b). Även föräldrarna är i behov av stöd. 

 

Enligt studier (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; MacPherson & Emeleus, 2007b) är 

det till stor del fördelaktigt för barn att besöka en döende förälder på sjukhus. 

Sjuksköterskan måste dock ta hänsyn till att varje situation är unik. I vissa fall kan det 

finnas tillfällen då barnen inte bör besöka en döende förälder. Förälderns tillstånd och 

vilja kan vara en avgörande faktor. Till exempel kan risken för infektion påverka om 

barnen får besöka eller inte (Knutsson & Bergbom, 2007a). Om föräldern befinner sig i 

ett smittsamt tillstånd och det finns risk att barnen blir allvarligt sjuka bör besökets för- 

och nackdelar noga övervägas. Sjuksköterskan kan kanske möjliggöra besöket genom 

att förebygga risken för infektion via skyddskläder och se till att god hygien efterföljs. 

Är detta inte genomförbart och det finns stora risker för barnen kan sjuksköterskan 

föreslå andra kommunikationsmedel, exempelvis telefon eller webbkamera. Är 

föräldern däremot infektionskänslig och barnens besök riskerar att förvärra tillståndet 

måste andra aspekter övervägas. Skyddskläder kan användas även i detta fall men får då 

en annan innebörd för barnen. Då barn lätt kan känna skuldkänslor över en förälders 

död (Christ & Christ, 2006; Dyregrov, 2010; Seccareccia & Warnick, 2008; Torbic, 

2011) kan det faktum att de måste använda skyddskläder kanske bidra till att de i 

efterhand tror att de på något sätt förorsakat förälderns död. Sjuksköterskan måste i 

dessa fall planera informationen och vara medveten om hur hennes ord kan tolkas av 

barnen. Även förälderns beteende kan stundtals ha negativ inverkan på barnen 

(MacPherson, 2005) och avgöra om de bör besöka eller inte. Om barn besöker en 

förälder som på grund av sitt tillstånd uppvisar ett främmande beteende (ibid.), såsom 

aggression eller konfusion, kan besöket bli ett negativt minne för barnen. 

Sjuksköterskan kan då ha en betydelsefull roll i att bedöma när förälderns tillstånd 

möjliggör ett positivt besök för barnen. Sjuksköterskan kan också främja detta genom 

att planera inför besöket. Exempelvis kan det vara fördelaktigt om föräldern fått adekvat 

smärtlindring innan besöket (Dunning, 2006). Sjuksköterskan kan även planera in 
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barnens besök efter andra läkemedel. Om föräldern har läkemedel som påverkar 

beteendet eller har annan negativ påverkan på förälderns välmående bör barnens besök 

anpassas efter detta. 

 

Ögonblicket då barnen får beskedet om att en förälder är döende är känsloladdat och 

hjärtskärande (Kennedy, Lloyd-Williams, 2009). Det är trots detta många gånger 

betydelsefullt att göra barnen delaktiga i en döende förälders tillstånd (McPerson, 

2005). Om barnen är förberedda på vad som kommer att ske kan de påbörja sitt 

sorgearbete tidigare och får också en chans att ta farväl. Detta är svårare om föräldern 

insjuknar plötsligt eller skadas allvarligt exempelvis i en olycka. Tiden att förbereda 

barnen på förälderns kommande död blir då kort vilket kan medföra fler konsekvenser 

för barnen. Exempelvis löper barn som plötsligt och oväntat förlorat en förälder större 

risk att själva gå en tidigare död till mötes (Rostila & Saarela, 2011). Sjuksköterskans 

stöd kan också bli mer intensivt då hon har begränsad tid att förbereda familjen på 

förälderns död. Exempelvis kan det bli svårt för familjen att hinna med att skapa 

minnesaskar eller liknande vilket Kennedy et al. (2008) anser vara positivt för 

sorgearbetet. Även andra aspekter av stöd kan bli mer komplicerade när tidsramen är 

begränsad. När sjuksköterskan har längre tid att förbereda barn på en förälders 

kommande död är det positivt att bitvis ge information om förälderns tillstånd 

(Fearnley, 2010). Det är också viktigt att informationen ges i en lugn miljö och att 

barnen får tid att mentalt förbereda sig (Dyregrov, 2007). Alla dessa stödfunktioner blir 

begränsade när en förälder plötsligt hamnar i ett dödligt tillstånd. Genom att ta lärdom 

från det stöd som kan ges vid ett icke plötsligt dödsfall kan sjuksköterskan anpassa 

stödet till en akut situation. Kanske kan en del stödåtgärder istället utföras efter 

dödsfallet. Exempelvis kan en minnesask göras efter att föräldern avlidit. 

Sjuksköterskans stöd är i dessa akuta fall mer komplext (Dencker, 2009) men kanske än 

mer betydelsefullt för barnen då hela familjen kan befinna sig i chock. 

 

En mammas död visade sig innebära en högre framtida mortalitet för barn (Rostila & 

Saarela, 2011). En bakomliggande faktor till detta kan vara att mammor ofta innehar en 

större vårdande roll i familjen. Barnens vardagliga liv kan därför bli mer förändrat om 

de förlorar en mamma (ibid.). Detta är sannolikt något som är svårt att generalisera. 

Varje familj är unik och mammors och pappors roll skiljer sig i olika familjer. En pappa 

kan i lika hög grad ha den primära vårdande rollen som mamman. Sjuksköterskan bör 

därför inte lägga stor vikt vid förälderns kön utan anpassa sitt stöd efter varje barns 

unika behov. 

 

Om sjuksköterskor på ett bra sätt ska kunna stödja barn vars förälder är döende krävs 

kunskap om barn i denna situation. Okunskap används ibland av sjuksköterskor som en 

ursäkt för att inte stödja barn med en döende förälder (Fearnley, 2010; Knutsson & 

Bergbom, 2007a). Sjuksköterskor saknar ofta utbildning i hur kommunikation med barn 

bör anpassas efter olika utvecklingsstadier (Fearnley, 2010; Turner et al., 2007). Detta 

kan möjligen leda till att sjuksköterskor är rädda för att försätta sig i en situation de är 

osäkra i och kanske därför omedvetet förbiser barnens behov. Kunskapsluckan behöver 

därför fyllas och för att göra detta behöver sjuksköterskor stöd från omgivningen. 

Forskning tyder dock på att detta stöd inte möts från exempelvis chefer och andra 

beslutsfattare (ibid.). De anser ofta att allmänsjuksköterskor inte är i behov av denna 

kunskap då de vårdar vuxna patienter och inte barn. Tillägget i HSL (SFS, 1982:763) 

avseende barn som anhöriga medför dock att alla sjuksköterskor är skyldiga att stödja 

dessa barn. Allmänsjuksköterskor har därför ett ansvar att uppmärksamma behovet av 
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utbildning och kunskap för att följa lagen och stödja barnen på ett optimalt sätt. Chefer 

har då också ett ansvar att möta sjuksköterskors behov av ny kunskap och ämnet bör 

belysas i sjuksköterskeutbildningen. Forskning visar vidare att tidsbrist och ett stressat 

schema kan bidra till att sjuksköterskor inte hinner ge stöd till barn som anhöriga på ett 

adekvat sätt (Kean, 2010). Får sjuksköterskor den utbildning och kunskap de behöver 

kan dock stöd till anhöriga barn bli en naturlig del i sjuksköterskans arbete och bör inte 

göra det mer stressfyllt. Sjuksköterskor som har kunskap och trygghet i att stödja barn 

till döende föräldrar kan underlätta barnens sorgearbete och därmed bidra till att deras 

framtid blir mer positiv. 

Konklusion 

Barn till en döende förälder är i stort behov av stöd. Sjuksköterskan kan använda 

information som ett grundläggande redskap för att stödja dessa barn. Informationen bör 

vara åldersanpassad, individanpassad och innehålla fakta om exempelvis förälderns 

tillstånd och prognos. Barn kan uppleva miljön på sjukhus och förändringar i förälderns 

utseende som skrämmande. Det är trots detta övervägande positivt för barn att besöka 

en döende förälder på sjukhus. För att göra besöket positivt för barnen är det 

fördelaktigt om sjuksköterskan anpassar miljön och omgivningen efter barnens behov. 

Det är även fördelaktigt om barnen förbereds på vad de kommer att se samt att de får 

vara delaktiga i vården av föräldern. Sjuksköterskan kan också stödja barnen indirekt 

genom att ge stöd till föräldrarna. Föräldrarna befinner sig i en komplex och kaosartad 

situation och upplever ofta svårigheter med att stödja sina barn. Sjuksköterskan får 

därför många gånger frågor från föräldrarna gällande barnens behov. Det är 

betydelsefullt att barnen får spendera tid tillsammans med den döende föräldern för att 

främja relationen och möjliggöra ett positivt avsked.  

Implikation 

Sjuksköterskan kan möta barn till döende föräldrar på många avdelningar. Dessa barn är 

i stort behov av stöd då förlusten av en förälder kan vara det värsta som inträffar i ett 

barns liv. När en döende förälder vårdas på sjukhus är det sjuksköterskans uppgift att ge 

stöd till barnen. Många sjuksköterskor upplever att detta är svårt då de i nuläget inte 

innehar denna kunskap. Det är därför nödvändigt att både blivande och erfarna 

sjuksköterskor erhåller utbildning i hur barn i sorg kan stödjas på bästa sätt. Detta kan 

göras genom att ämnet belyses i vården och införs i grundutbildningen. Fler avdelningar 

bör utveckla och tillämpa riktlinjer gällande barn som anhöriga. Vidare finns det behov 

av ytterligare forskning för att öka den evidensbaserade kunskapen inom ämnet. 

Forskningen bör bland annat inriktas på hur barn till döende föräldrar upplever och 

påverkas av en förälders dödliga tillstånd. Detta för att öka förståelsen och 

sjuksköterskans beredskap för hur dessa barn kan stödjas på bästa sätt. Forskningen kan 

även bidra till utveckling av exempelvis stödprogram till barn och deras familjer.
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Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord 

 

 

Cinahl 

Subject heading 

list 

PsycInfo 

Thesaurus 

 

PubMed 

MeSH-term 

 

Barn Child + Adolescence Child attitudes + 

Adolescent attitudes 

Child + Adolescent 

Anhörig Visitors to patients Institution Visitation Visitors to patients 

Förälder Parents Parents Parents 

Stöd Support (fritext) Support (fritext) Support (fritext) 

Coping Coping Coping behavior Adaption, 

Psychological 

Sorg Bereavement Bereavement Bereavement 

Döende 

patienter/föräldrar 

Terminally ill 

patients +            

dying (fritext) + 

cancer (fritext) 

Terminally ill 

patients +        

Parental death + 

cancer (fritext) + 

dying (fritext) 

Terminally ill + 

cancer (fritext) + 

dying (fritext) 

Syn på döden Death + Attitudes to 

death 

Death and dying Death + Attitude to 

death 
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Tabell 2. Sökhistorik      
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1 
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2 

Cinahl 110401 (MH ”Child” or 

”Adolescence”)  
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(MH ”Visitors to patients”)  

NOT  

”pediatric* ” 

Limits: 2005-2011, research 

article 

16 11 6 6 

Cinahl 110406 (MH ”Coping” OR 

”Bereavement”)  

AND  

(MH ”Child” OR 

”Adolescence” OR ”Parents”)  

AND  

(MH ”Terminally ill patients”) 

OR (”cancer” (fritext) OR 

”dying” (fritext)) 

AND  

”support” (fritext) 

NOT  

”child* with cancer” (fritext) 

Limits: 2005-2011, research 

article 

 

 

 

 

 

40 15 8 6 
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¹ Dubblett 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa 

ab-

stract 

Urval 

1 

Urval 

2 

PsycInfo 110406 ((DE=(" coping behavior " OR 

"bereavement" )  

AND 

(DE=(" child attitudes " OR 

"adolescent attitudes" OR " 

parents "))  

AND 

(DE=("parental death" OR 

"terminally ill patients") OR 

(”cancer” (fritext) OR ”dying” 

(fritext))  

AND 

”support” (fritext) 

NOT 

”child* with cancer” 

Limits: 2005-2011, journal 

articles only 

53 14 7 3+1¹ 

Cinahl 110408 (MH ”Child” OR 

”Adolescence”)  

AND  

(MH ”Parents”) 

AND  

(MH ”Death” OR ”Attitude to 

death”) OR (”dying*” (fritext)) 

NOT 

(”dying child*” (fritext)) 

Limits: 2005-2011, research 

article 

56 11 6 3 

      18+1¹ 
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Tabell 3. Artikelöversikt 

Publikations-

år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

Norge 

PsycInfo 

Bugge K. E., 

Helseth S., 

Darbyshire P. 

Children´s expe-

riences of partic-

ipation in a 

family support 

program when 

their parent has 

incurable cancer 

Syftet var att 

undersöka barns 

upplevelse av att 

delta i ett 

familjebaserat 

stödprogram då 

en förälder har 

obotlig cancer. 

Kvalitativ utvärderande studie. 

Djupgående intervjuer gjordes med barn 

till föräldrar med obotlig cancer som 

fullföljt ett familjebaserat stödprogram. 

Fokus låg på barnens upplevelser av stöd-

programmet. 

Totalt erbjöds 11 döende patienter som 

hade barn att delta i studien. En avböjde 

och fyra var tvungna att avbryta studien 

på grund av försämrat tillstånd. Totalt 

deltog 6 patienter med 12 barn i åldrarna 

6-16 år. Av dessa var 8 flickor och 4 

pojkar. Studien är godkänd av etisk 

kommitté. 

Det familjebaserade stödprogrammet 

ökade barnens känsla av trygghet, 

deras kunskap och förståelse. 

Programmet hjälpte dem även att 

förstå familjens styrkor, vem de 

kunde vända sig till för stöd, och 

vikten av öppen kommunikation 

inom familjen. Barnen behövde mer 

än enkel information om sjukdoms-

tillståndet. Barn behövde stöd från 

föräldrarna men också från 

sjukvårdspersonal med kunskap om 

barns utvecklingsstadier. 

Grad I 

2009 

Norge 

Cinahl 

Bugge K. E., 

Helseth S., 

Darbyshire P. 

Parents' experi-

ences of a family 

support program 

when a parent 

has incurable 

cancer 

Syftet var att 

undersöka för-

äldrars upplev-

else av att delta i 

ett familjebaserat 

stödprogram då 

en förälder har 

obotlig cancer.  

Kvalitativ utvärderande studie. 

Djupgående intervjuer gjordes med fokus 

på föräldrars upplevelser av att delta i ett 

familjebaserat stödprogram. 

Föräldrar med obotlig cancer, och deras 

partners/expartners, samt deras barn i 

åldrarna 5-18 år som fullföljt 

stödprogrammet intervjuades. Totalt 

erbjöds 11 patienter att delta i studien. Av 

dessa tackade en nej och fyra patienter 

var tvungna att avsluta studien på grund 

av deras sjukdom. Totalt deltog sex 

patienter och sju partners med 12 barn i 

åldrarna 6-16 år. Studien är godkänd av 

etisk kommitté. 

Studien visade att det familjebaserade 

stödprogrammet tillgodosåg för-

äldrarnas behov av mer information 

och stöd angående hur de skulle ta 

hand om och stödja sina barn när för-

äldern var obotligt sjuk. 

Programmet hjälpte deltagarna till en 

öppen kommunikation inom familjen, 

identifiera sina styrkor och svagheter 

samt att söka och tillgodogöra sig 

hjälp och stöd från omgivningen. 

Grad I 
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Publikations-

år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

Storbritannien 

Cinahl 

Cait C-A. Identity develop-

ment and griev-

ing: the evolving 

processes for pa-

rentally bereaved 

women 

Syftet var att 

undersöka hur en 

förälders död på-

verkar flickor i 

tonåren och 

deras identitets-

utveckling. 

Kvalitativ studie med heuristisk ansats. 

Djupgående semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med 18 unga kvinnor som 

var mellan 11-17 år då deras förälder 

avled. När intervjun genomfördes var 

deltagarna 19-45år. Åtta av deltagarna 

hade förlorat sin pappa och resterande sin 

mamma. Studien är godkänd av etisk 

kommitté. Inget bortfall. 

Deltagarna beskrev att relationen med 

den döda föräldern fortsatte efter för-

älderns död. Detta påverkade 

flickornas identitetsutveckling. 

Exempelvis valde många liknande 

yrken och lyfte gärna fram liknande 

egenskaper. I samband med för-

älderns död tvingades många av ton-

årsflickorna att växa upp fortare än 

sina jämnåriga kompisar. 

Grad II 

2009 

USA 

Cinahl 

PsycInfo 

Clemmens D. A. The significance 

of motherhood 

for adolescents 

whose mothers 

have breast 

cancer 

Syftet var att 

beskriva ton-

åringars upp-

levelser av att 

leva med en 

mamma som 

drabbats av 

bröstcancer. 

En kvalitativ studie med fenomenologisk 

ansats. 

Djupgående intervjuer med semi-

strukturerade frågor genomfördes över 

telefon eller med personlig kontakt. 

Intervjuerna spelades in på band och tran-

skriberades. 11 tonåringar, vars mammor 

diagnostiserats med bröstcancer det 

senaste året, i åldrarna 13-19 år deltog i 

studien. Fem av deltagarna var pojkar och 

sex var flickor. Inget bortfall. Studien är 

godkänd av etisk kommitté.  

Studien visade att tonåringar vars 

mammor drabbats av bröstcancer 

upplevde många djupa känslor och 

hade känsloladdade inre konflikter. 

Moderns diagnos innebar en stor 

livsförändring och tonåringar 

uttryckte behov av att komma bort 

från verkligheten. De hade även ett 

behov av att leva som normalt och 

uppskattade en öppen kommunikat-

ion. Vidare forskning kring tonåring-

ars val av copingstategier behövs. 

Grad II 

2009 

Sverige 

Cinahl 

Dehlin L., 

Mårtensson L. 

Adolescents’ ex-

periences of a 

parent´s serious 

illness and death 

Syftet var att 

beskriva ton-

åringars upp-

levelser av en 

förälders allvar-

liga sjukdom och 

död. 

Kvalitativ studie med en kartläggande och 

beskrivande ansats 

Intervjuer gjordes med två flickor och tre 

pojkar. Deltagarna var i åldrarna 16-18 år. 

När studien genomfördes var det åtta 

månader till tre år sedan tonåringarna 

hade förlorat en förälder. Det var sex 

ungdomar som tillfrågades och fem som 

valde att delta. Studien är godkänd av 

etisk kommitté. 

Tonåringarna upplevde situationen 

som hotfull och sökte efter 

existentiella förklaringar. De kände 

sig ensamma i sin sorg och upplevde 

stora livsförändringar. 

Tonåringarna utvecklade olika strat-

egier för att kunna hantera situation-

en. 

Grad I 
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Publikations-

år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Holland 

PsycInfo 

Giesbers, J.,  

Verdonck-de 

Leeuw, I. M.,  

van Zuuren, F. J.,  

Kleverlaan, N.,  

van der Linden, 

M. H. 

Coping with par-

ental cancer: 

web-based peer 

support in 

children 

Syftet var att 

undersöka an-

vändningen och 

innehållet i ett 

webbaserat stöd-

program för ung-

domar med en 

förälder sjuk i 

cancer. 

Kvantitativ och kvalitativ studie. 

En webbsida dit ungdomar kunde vända 

sig för stöd när en förälder är sjuk eller 

har gått bort i cancer undersöktes. 

Diskussionsforum startade av barn över 

12 år analyserades under en 

tremånadersperiod. Den kvantitativa 

undersökningen analyserade ålder, kön, 

antal diskussioner, deltagare och huvud-

aktiviteten på webbsidan. Den kvalitativa 

analysen behandlade innehållet av dis-

kussionerna. Totalt analyserades 

diskussionsinlägg av 129 barn och åtta 

vuxna varav 80 % var flickor. Inget 

bortfall. 

 

Barn upplevde en mängd olika 

svårigheter när en förälder drabbats 

av cancer. Barnen upplevde brist på 

stöd och förståelse från omgivningen. 

Barnen använde sig av webbsidan för 

att få ut sina känslor och för att prata 

med personer i samma situation. De 

vanligaste diskussionerna handlade 

om att utbyta erfarenheter, stödja 

varandra och söka kontakt med andra 

i samma situation. 

Grad I 

2010 

Storbritannien 

Cinahl 

Kean S. Children and 

young people 

visiting an adult 

intensive care 

unit 

Syftet var att 

undersöka barn 

och ungas upp-

levelser av att 

besöka en sjuk 

vuxen familje-

medlem på en 

intensivvårds-

avdelning.  

Kvalitativ studie, grounded theory. 

Intervjuer genomfördes med 9 familjer, 

12 vuxna och 12 barn. En vuxen 

familjemedlem skulle varit inlagd minst 

tre dagar på IVA. I sex av familjerna var 

pappan den som var sjuk och i tre familjer 

var det en vuxen storebror. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. Av de 9 

familjer som tillfrågades deltog samtliga. 

Studien är godkänd av etisk kommitté. 

Yngre barn fokuserade på IVA som 

miljö medan äldre barn även upp-

fattade IVA som funktion. Denna vet-

skap kan hjälpa sjuksköterskor och 

föräldrar att förbereda barnen på att 

besöka IVA. Det saknas ålders-

anpassade riktlinjer för hur barn som 

besöker allvarligt sjuka nära anhöriga 

på IVA ska stödjas. Sjuksköterskor 

behöver mer kunskap och utbildning 

kring barns behov när de har en 

vuxen familjemedlem på IVA. Mer 

forskning bör göras inom ämnet.  

 

Grad I  
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Publikations-

år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

Storbritannien 

Cinahl 

Kennedy C., 

McIntyre R., 

Worth A., 

Hogg R. 

Supporting 

children and 

families facing 

the death of a 

parent: part 2  

Syftet var att 

undersöka barns, 

föräldrars och 

personalens syn 

på ett nytt stöd-

program för 

familjer i sorg, 

där en förälder är 

döende i cancer. 

En kvalitativ fallstudie med triangulering. 

Observationer och intervjuer med 

vårdpersonal och stödprogrammets 

personal genomfördes. 

Individuella intervjuer och gruppinter-

vjuer med familjer genomfördes före och 

efter deltagande i stödprogrammet. 

Totalt tillfrågades sex familjer som alla 

valde att delta i studien. Varje fall bestod 

av föräldrar, barn upp till 19 år, en person 

från sjukvården och en person från 

stödprogrammet. Totalt genomfördes 52 

intervjuer och fyra observationer. Studien 

är godkänd av etisk kommitté. 

 

Deltagarna gynnades av 

stödprogrammet och värderade 

hjälpen de fick högt. 

Familjerna upplevde situationen som 

kaosartad. Stödpersonalen arbetade 

successivt med familjens problem 

och hjälpte dem att planera framtiden 

samt att hålla ihop familjen. 

Grad I 

2009 

Storbritannien 

PsycInfo 

Kennedy V L., 

Lloyd-Williams 

M. 

How children 

cope when a 

parent has ad-

vanced cancer 

Syftet var att 

utforska barns 

copingstrategier 

när en förälder 

har obotlig 

cancer. 

Kvalitativ studie, grounded theory. 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med sjuka och friska 

föräldrar samt deras barn över sju år. Det 

var 28 deltagare (11 barn) från 12 olika 

familjer. Barnen var 8-18 år. Nio var 

flickor och två var pojkar. Inget bortfall. 

Studien är godkänd av etisk kommitté. 

 

Öppen kommunikation inom familjen 

kan underlätta barnens coping. Van-

liga copingstrategier var distraktion, 

positiv inställning, information, 

bibehålla normalitet och att prata om 

det eller att inte prata om det. 

Grad I 
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Publikations-

år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007a 

Sverige 

Cinahl 

Knutsson S., 

Bergbom I. 

Nurses’ and 

physicians’ 

viewpoints 

regarding chil-

dren visiting/not 

visiting adult 

ICUs 

Syftet var att 

beskriva och 

jämföra läkare 

och sjuksköter-

skors argument 

för om barn ska 

få besöka nära 

anhöriga som är 

allvarligt sjuka 

och vårdas på 

IVA. 

Kvantitativ beskrivande multicentrerad 

studie. 

Frågeformulär skickades ut till samtliga 

72 intensivvårdsavdelningar för vuxna i 

Sverige. Tre sjuksköterskor och tre läkare 

valdes ut från varje avdelning. 

Totalt svarade 161 sjuksköterskor och 

130 läkare på formuläret. Bortfallet var 

24 %. Frågeformuläret innehöll frågor 

angående barn som besökare till svårt 

sjuka patienter på IVA. Studien är 

godkänd av etisk kommitté. 

 

Majoriteten av deltagarna var positiva 

till barns besök av familjemedlemmar 

på IVA, men det var fortfarande 

många som förbjöd besökande barn. 

Argument för detta var samma som 

på 80-talet, exempelvis infektionsrisk 

för både patient och barn, skadan 

eller sjukdomens allvarlighetsgrad 

och att omgivningen på IVA kunde 

vara skrämmande för barnen. Det bör 

forskas vidare om ämnet.  

Grad I 

2007b 

Sverige 

Cinahl 

Knutsson S., 

Bergbom I. 

Custodians’ 

viewpoints and 

experiences from 

their child´s visit 

to an ill or in-

jured nearest 

being cared for 

at an adult inten-

sive care unit 

Syftet var att 

beskriva vård-

nadshavares 

upplevelser av 

att deras barn 

besöker nära 

anhöriga som är 

allvarligt sjuka 

och vårdas på 

IVA, samt att 

beskriva deras 

tankar om besök-

et relaterat till 

barnens hälsa 

och livskvalitet. 

Kvantitativ, beskrivande studie. 

Ett frågeformulär skickades ut till 30 

vårdnadshavare vars barn hade besökt en 

nära anhörig på IVA. Formuläret innehöll 

öppna, stängda och semistrukturerade 

frågor kring vårdnadshavarnas upp-

levelser av barnets besök. 

Totalt berördes 64 barn i åldrarna 4 

månader till 17 år. Det var 30% som 

besökt en förälder, 60% en mor- eller far-

förälder och 10% hade besökt ett syskon. 

Inget bortfall. Studien är godkänd av etisk 

kommitté. 

Vårdnadshavarna upplevde att det var 

positivt för barnen att besöka en an-

hörig då de fick större insyn i den 

anhöriges tillstånd och större upp-

skattning för vården. Många barn fick 

inte information av sjukvårds-

personalen utan ansvaret låg hos 

vårdnadshavarna. Det var också 

vårdnadshavarna eller barnen som 

oftast initierade besöken på avdel-

ningen, och inte personalen. Det var 

viktigt att ge barn information före, 

under och efter besöket. 

Grad I 



Bilaga III:6 

 

Publikations-

år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

Sverige 

Cinahl 

Knutsson S., 

Pramling 

Samuelsson I., 

Hellström A-L., 

Bergbom I. 

Children’s expe-

riences of visit-

ing a seriously 

ill/injured rela-

tive on an adult 

intensive care 

unit 

Syftet var att 

förklara barns 

upplevelser av 

att besöka allvar-

ligt sjuka anhör-

iga som vårdas 

på intensivvårds-

avdelning (IVA). 

Kvalitativ studie med hermeneutisk 

ansats. 

Intervjuer genomfördes med 28 barn 

varav 14 flickor och 14 pojkar mellan 4-

17 år. Intervjuerna ägde rum 3 månader 

efter att barnen besökt en nära anhörig på 

IVA. Totalt erbjöds 29 barn att delta 

varav ett barn avböjde på grund av ökad 

stress kring situationen. Studien är 

godkänd av etisk kommitté. 

Att det var positivt för barn att 

besöka svårt sjuka nära anhöriga på 

sjukhus. Det var viktigt att barnen 

kände sig delaktiga och inkluderade i 

vården. För att tillgodose detta kan 

sjuksköterskan fråga anhöriga barn 

om tidigare erfarenheter av sjukhus, 

försöka undvika långa väntetider och 

göra miljön mer barnvänlig. Det var 

också viktigt att informera barnen 

under besöket. Vidare forskning om 

ämnet efterfrågas.  

Grad I 

2005 

Storbritannien 

Cinahl 

Macpherson C. Telling children 

their ill parent is 

dying: a study of 

the factors influ-

encing the well 

parent. 

Syftet var att få 

en ökad förstå-

else för en frisk 

förälders svårig-

heter med att be-

rätta för barnen 

att en sjuk för-

älder är döende.  

Kvalitativ studie med semistrukturerade 

intervjuer. 

Nio friska föräldrar deltog i studien. Sju 

var kvinnor och två var män i åldrarna 

25-45 år. Varje deltagare hade ett till fyra 

barn i åldrarna 2-14 år, totalt berördes 18 

barn. Alla deltagarnas partners hade av-

lidit i cancer 15 månader till fem år 

tidigare.11 föräldrar erbjöds att delta i 

studien varav två avböjde. Studien är 

godkänd av etisk kommitté. 

 

Alla deltagare pendlade mellan 

förnekelse och vetskapen om att 

deras partner snart skulle dö, vilket 

gjorde det svårare att berätta för 

barnen. Den sjuka förälderns önske-

mål och tillstånd avgjorde ofta om de 

valde att berätta för barnet. 

Grad I 
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Publikations-

år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007a / 2007b 

Storbritannien 

Cinahl 

Macpherson C., 

Emeleus M. 

a: Children's 

needs when 

facing the death 

of a parent from 

cancer: part one. 

b: Children's 

needs when 

facing the death 

of a parent from 

cancer: part two. 

Syftet var att 

identifiera barns 

psykosociala 

behov när en 

förälder är 

döende i cancer 

samt intentionen 

att utveckla en 

stödverksamhet. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med fyra till sex barn som 

hade förlorat en förälder och två till tre 

friska föräldrar. Därefter hölls fokus-

grupper med fyra till sex barn och fyra till 

sex föräldrar. 

De totalt 13 deltagande barnen var mellan 

4-16 år när föräldern dog och studien 

ägde rum sex månader till tre år efter 

förälderns dödsfall. Fyra tillfrågade 

avböjde att delta i studien. Studien är 

godkänd av etisk kommitté. 

Barnen behövde både praktiskt och 

emotionellt stöd när en förälder var 

döende. Det var viktigt att känna att 

omgivningen hade förståelse för 

barnen. Barnen behövde trygga 

personer i sin omgivning att vända 

sig till. De var också i behov av att 

spendera tid med den döende för-

äldern och förbereda sig på avskedet. 

Barnen var i behov av att leva som 

vanligt men det var också viktigt att 

behålla minnet av föräldern. 

Grad I 

2010 

Australien 

Cinahl 

Patterson P., 

Rangganadhan A. 

Losing a parent 

to cancer: a pre-

liminary investi-

gation into the 

needs of adoles-

cents and young 

adults 

Syftet var att 

identifiera och 

öka förståelsen 

för tonåringar 

och unga vuxnas 

behov då de har 

förlorat en 

förälder i cancer, 

och undersöka 

till vilken grad 

dessa behov har 

tillgodosetts. 

Kvantitativ studie. 

Ett frågeformulär med kvalitativa frågor 

sändes till 249 medlemmar i en stöd-

organisation för tonåringar och unga 

vuxna som förlorat en förälder i cancer. 

Av dessa besvarade 62 medlemmar fråge-

formuläret. 34 av deltagarna var mellan 

12 och 17 år, och 28 deltagare var mellan 

18 och 23 år. 80 % av deltagarna var 

flickor. Studien är godkänd av etisk 

kommitté. 

Cirka 50 % av de behov som 

nämndes i studien var enligt 

tonåringarna inte tillräckligt 

tillgodosedda. Mer än hälften av del-

tagarna i studien uttryckte att det 

främsta behovet var stöd och 

förståelse från andra. 

Studien kan hjälpa sjukvårdspersonal 

att utveckla insatser som bemöter 

tonåringar och unga vuxnas behov 

när de förlorat en förälder. 

Grad II 
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Publikations-

år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2011 

Sverige 

Frisök 

Rostila, M., 

Saarela, J. 

Time does not 

heal all wounds: 

mortality 

following the 

death of a parent 

Undersöka barns 

dödlighet efter 

en förälders död. 

Kvantitativ kohortstudie. 

Jämförelse gjordes mellan barn som 

förlorat en förälder och barn som har båda 

föräldrar kvar i livet, för att undersöka om 

det finns samband mellan att förlora en 

förälder i unga år och ökad dödlighet. En 

databas (HSIA) användes där samtliga 

dödsfall i Sverige finns registrerade, och 

där det går att urskilja naturliga dödsfall 

från onaturliga. Alla barn födda i Sverige 

före 1986 vars föräldrar har avlidit mellan 

1981 och 2002 har undersökts om de 

lever efter tio år. Barnen delades in efter 

kön och ålder (fem åldersgrupper: 10-19, 

20-29, 30-39, 40-49, 50-59). Det 

undersöktes även om förälderns kön eller 

dödsfallets orsak påverkade barnets 

mortalitet. Inget bortfall. 

   

Det fanns ett samband mellan en 

förälders död och barnets mortalitet. 

En moders död tenderade att ha större 

påverkan på barnets mortalitet än en 

faders död. Den ökade mortaliteten 

var starkast hos den yngsta 

åldersgruppen. Vuxna barn hade 

istället en lägre mortalitet direkt efter 

en förälders död. 

Grad I 

2005b 

Storbritannien 

Cinahl  

Vint P E. Children visiting 

adults in ITU – 

what support is 

available? A de-

scriptive survey 

Syftet var att 

undersöka till-

gängliga stödr-

esurser till barn 

som vill besöka 

en familjemed-

lem på IVA samt 

att utforska 

vilket stöd sjuk-

sköterskor har 

för att möjlig-

göra besöket. 

Kvantitativ studie. 

Ett kvantitativt frågeformulär med 

mestadels stängda frågor skickades ut till 

90 IVA varav 67 svarade. De 15 

avdelningar som vårdade både vuxna och 

barn redovisades. En sjuksköterska från 

varje avdelning deltog i studien. Alla 

avdelningar hade vårdat föräldrar med 

barn under 16 år det senaste året. Studien 

är godkänd av etisk kommitté. 

Sjuksköterskor saknade riktlinjer och 

utbildning angående stöd till besök-

ande barn. Det behövde också 

utarbetas informationsmaterial till 

vuxna besökare med barn. Det 

saknades tydliga stödresurser till barn 

som ville besöka en familjemedlem 

på IVA. 

Det visade sig att avdelningar som 

även behandlade barn var något mer 

förberedda på mötet med anhöriga 

barn än avdelningar som endast 

behandlade vuxna. 

Grad I 
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Publikations-

år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2005a 

Storbritannien 

Cinahl 

Vint P. E. An exploration 

of the support 

available to 

children who 

may wish to visit 

a critically adult 

in ITU 

Syftet var att 

undersöka till-

gängliga stöd-

resurser till barn 

som vill besöka 

en familjemed-

lem på IVA samt 

att utforska 

vilket stöd sjuk-

sköterskor har 

för att möjlig-

göra besöket. 

Kvantitativ studie med deduktiv ansats 

och ett positivistiskt perspektiv. 

Ett kvantitativt frågeformulär med 

mestadels stängda frågor skickades ut till 

90 IVA varav 67 svarade. De 46 

avdelningar som bara vårdade vuxna 

redovisades i denna studie. En 

sjuksköterska från varje avdelning deltog 

i studien. Studien är godkänd av etisk 

kommitté. 

Det saknades tydliga stödresurser till 

barn som ville besöka en familjemed-

lem på IVA. 

Sjuksköterskor saknade också utbild-

ning i hur dessa barn ska bemötas och 

få resurser fanns för att förändra 

detta. 

Nationella riktlinjer bör utvecklas för 

att bemöta dessa barn på ett enhetligt 

sätt. Det är viktigt att sjuksköterskor 

får utbildning i ämnet, ökad förståelse 

för barnens behov av stöd och en 

ökad förmåga att kommunicera med 

barn i olika åldrar. Det framkom att 

miljön i väntrum bör anpassas efter 

barnens behov. 

Grad I 

 


