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Sammanfattning 

Bakgrund: Den Palliativa vården utgår från fyra hörnstenar: symtomlindring, 

kommunikation, teamarbete och närstående. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till patient och 

närståendes sociala, fysiska, existentiella och psykologiska behov. Att arbeta inom den 

palliativa vården kräver närvaro i stunden samt att ha förmågan att känna in patient och 

närståendes situation med ett stort mått av empati på ett professionellt sätt.  

Syfte: Syftet var att undersöka ungdomars upplevelser av att förlora en förälder i en obotlig 

sjukdom samt deras behov av stöd under och efter förälderns död.  

Metod: Metoden vi har använt oss av är en litteraturöversikt. Data har samlats in från tre 

olika databaser MEDLINE, Nursing & Allied Health Database samt Pubmed med 

begränsningar till Peer Reviewed, fulltext och en avgränsning mellan åren 2008 till 2018. Det 

var totalt elva vetenskapliga artiklar som valdes ut, tio kvalitativa artiklar och en med mixad 

metod.   

Resultat: Resultatet diskuterades i tre huvudteman: Reaktioner hos ungdomar i en 

krissituation, Att hantera sorgen (Strategier) och Kommunikation och stöd.  

När ungdomar går igenom en krissituation i form av en förälders sjukdom och död är det 

viktigaste stödet, det stöd som tonåringen får från sina föräldrar.  

Många tonåringar fick inte tillräcklig information om förälders sjukdom, detta resulterade i att 

de inte fick tillräcklig förståelse för sjukdomen och de kunde inte förbereda sig i den 

utsträckning de hade behövt. Vissa tonåringar tillbringade mycket tid utanför hemmet med 

vänner och på aktiviteter för att försöka skjuta undan den jobbiga situationen i hemmet. Detta 

ledde till skuld och skamkänslor, då de inte kunde/ville tillbringa tiden med den sjuke 

föräldern. Det kunde också vara tvärtom att tonåringen tog på sig mycket ansvar i hemmet 

genom att ta över den friska förälderns roll. Förälderns sjukdom och död medförde att de 

kände sig mognare i jämförelse med sina vänner, de fick mer förståelse och empati för andra i 

sin omgivning och mer respekt för den äldre generationen.  

Diskussion: Litteraturöversiktens resultat har diskuterats utifrån Meleis transitions teori.  

Författarna diskuterade vikten av stödjande miljö och föräldrarnas förmåga att stödja sin 

tonåring samt de omvända rollernas betydelse.  I diskussionen tar författarna upp vikten av 

vänner, skolans viktiga funktion och sjuksköterskans stödjande roll. De diskuterade också 

vilka beteendeförändringar som krissituationen kunde resultera i och den förändrade 

självbilden hos ungdomarna. Nyckelord: Palliative care, lifeexperiences, adolescents  

 



Abstract 

Background: Palliative care is based on a foundation of four cornerstones: symptom relief, 

communication, teamwork and relatives (family and friends). Nurses must consider the 

patient’s and their relatives’ social, physical, existential and psychological needs. Working in 

palliative care requires mindful presence and acknowledgement of the patient and their 

family’s situation, with empathy and professionalism.    

Aim: The purpose of this essay is to examine adolescent’s experiences of loosing a parent 

and their need for support during and after the parent’s death. 

Method: The method we have used is a literature review. Data from three databases was 

collected: MEDLINE, Nursing &Allied Health Database and Pubmed limited to Peer 

Reviewed, full text and also limited to the time period between 2008 and 2018. A total of 

eleven scientific articles were selected, of which ten were made with qualitative methods and 

one with a mixed method. 

Results: The result is discussed in three main themes: the adolescent’s reactions in crisis 

situations, strategies to handle the grief and communication and support. Essential when a 

teenager is going through crisis, such as the loss of a parent, is family support. A lot of the 

adolescents in the studies did not get enough information about the parent’s disease. This 

resulted in that they did not get enough knowledge to comprehend what was going on and 

they consequently were not able to prepare themselves to the extent that they would have 

needed. Some teenagers spent a lot of time outside with friends, staying busy doing activities 

in an attempt to avoid the difficult situation at home. However, these strategies caused 

feelings of guilt and shame in the adolescents because of the inability/unwillingness to be 

with the sick parent. Some of the adolescents felt more responsible and instead took the role 

of the healthy parent. The sickness and death of the parent caused the adolescents to feel 

mature in comparison to their friends, they felt more empathy for people in their surroundings 

and also got more respect for older generations.  

Discussion: The results of the literature review have been discussed based on Meleis theory 

of transition. The authors discussed the importance of a supportive environment, the parent’s 

ability to support their child and the meaning of reverse roles. They emphasize the necessity 

and function of friends, school and supportive nursing staffs. Behavioral changes and changes 

in self-images are also discussed. Keywords:  Palliative care, adolescents and life 

experience. 
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1. Inledning 

Barn symboliserar glädje, liv och framtid. Det vi allra minst vill är att barn ska få lida, ha ont 

och fara illa. Tyvärr går det inte alltid att skydda barnen från det onda livet bär med sig. Att 

ha en förälder som drabbas av en allvarlig sjukdom och snart ska dö är det värsta ett barn kan 

uppleva. Därför är det viktigt att uppmärksamma barnens behov i dessa situationer.  

    Den palliativa vården erbjuder stöd och hjälp till dessa barn. Sverige har en lag som säger 

att när ett barn har en förälder som är svårt sjuk eller hastigt avlider ska stöd, information, och 

råd särskilt beaktas enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) 7§, 5 kap. Det 

innebär att alla som arbetar i sjukvården har en skyldighet att informera, stödja och ge råd till 

barn vars förälder befinner sig i livets slutskede. I första hand är det föräldrarna som behöver 

stöd och råd, så att de i sin tur kan möta sina barn i dessa svåra frågor.  

Efter att ha läst kursen i palliativ vård fick vi veta att barn/ungdomar är en anhöriggrupp 

som ibland förbises. Vi vill i den här uppsatsen lyfta barnets behov av stöd och information 

när en förälder befinner sig i livets slutskede. Många väljer att försöka skydda barnen genom 

att utesluta dem från det som är smärtsamt, dock är ovissheten ofta värre än sanningen. Vi vill 

att vår studie ska hjälpa sjuksköterskor att bjuda in barn och ungdomar till delaktighet på 

barnens och ungdomarnas egna villkor. Vi vill också belysa de områden som är viktiga att 

beakta vid stöd och informationssamtal.  

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Historik  

Under 1900-talet byggdes ett hospice i London för TBC-sjuka sjömän. Namnet Hospice 

härstammar från ”härbärge”. Dessa byggdes på medeltiden med syftet att ge pilgrimer kraft 

att orka vandra till de heliga platserna (Ternestedt & Andershed, 2013). 

Sjuksköterskan Cicely Saunders som arbetade på det första hospicet ansåg att cancersjuka 

patienter borde vårdas på samma sätt som TBC- sjuka. Saunders utbildade sig däremellan till 

kurator och läkare. Hon bedrev forskning kring psykisk oro, rädsla och smärta vid avancerad 

cancer (Ternestedt & Andershed, 2013). Utifrån hennes studier om smärta skapades begreppet 

total pain. Begreppet innefattar en helhetssyn på den döende och dennes behov. Patientens 

smärta speglar ofta psykiska, fysiska, existentiella och sociala behov. Saunders fokus var att 

stödja den döende och dess närstående så att de kunde leva ett så normalt liv som möjlig trots 

den obotliga sjukdomen. 
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 År 1967 startade Saunders det första moderna hospicet, St Christopher`s i London. 

Tidigare ansågs hospice vara ett hem för döende patienter, numera vårdas patienter utefter den 

palliativa filosofin både i hemmet, på sjukhus och på äldreboende (Fridegren & Lyckander, 

2009). I dag har Saunders hospicefilosofi och kunskapen om palliativ vård spridit sig över 

världen (Fridegren & Lyckander, 2009). Världshälsoorganisationens (WHO) definition av 

palliativ vård har sitt ursprung i hospicefilosofin och bygger på fyra hörnstenar: samarbete i 

ett mångprofessionellt team, kommunikation och relation, symtomkontroll och stöd till 

närstående och innefattar bland annat att förbättra livskvalitet för den döende och hens 

närstående (WHO, 2013).  

 

2.2 Palliativ vård 

Ordet Palliativ betyder mantel och härstammar från latinska ordet pallium. Manteln 

symboliserar lindring, värme, och skydd då det inte längre finns någon bot mot sjukdomen 

(Sundberg, 2011). Syftet med den palliativa vården är att hjälpa patienter att känna 

välbefinnande och värdighet fram tills deras bortgång. Palliativ vård syftar inte till att skjuta 

upp eller påskynda döden (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2018).   

Den palliativa vården utgår från fyra ledord: helhet, närhet, empati och kunskap (Nationellt 

vårdprogram för palliativ vård, 2018). De fyra ledorden ska guida vårdpersonalen i deras 

arbete. I begreppet helhet ingår patientens rätt till att bli behandlad och bemött med värdighet. 

Att se helheten är också att ta hänsyn till patienter och närståendes existentiella, sociala, 

fysiska och psykologiska behov. I en artikel av Fringer, Hechinger och Schnepp (2018) 

beskrevs det att patienter i palliativa vård ville bli behandlade som de personer de var före 

diagnosen, därmed behålla sin självständighet och integritet.  

Begreppet närhet i livets slut innefattar att vara nära och närvarande (Nationellt 

vårdprogram för palliativ vård, 2018). Den sjuke och hennes närstående vill oftast inte vara 

ensamma, därför är det viktigt att ge stöd, vara nära och närvarande samt lyssna till patientens 

och anhörigas önskningar och behov. Patienten är genom sin obotliga sjukdom i ett särskilt 

utsatt läge, det är då vårdens ansvar att hjälpa patienten till en så bra livskvalitet som möjligt 

genom att ge existentiellt stöd och lindra symtom.  

Att arbeta med patienter i den palliativa vården kan stundom vara mycket krävande på 

grund av patienternas fysiska och existentiella utsatthet. Det krävs ett stort engagemang av 

vårdgivarna men arbetet är också mycket givande. Vårdpersonalen behöver kunna känna in 

patientens och de närståendes situation med ett stort mått av empati och samtidigt bevara 

professionaliteten. Personalen behöver ständig fortbildning i palliativ omvårdnad och medicin 
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för att kunna erbjuda den bästa palliativa vården (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 

2018).  

 

2.3 Närstående 

Historiskt har individen genom alla tider och i alla kulturer vårdat sina närstående när de har 

närmat sig döden (Fridegren & Lyckander, 2009). Familj och närstående har på något sätt 

deltagit, allt ifrån att vaka över den döende till att låta denne vara helt ifred. Med begreppet 

närstående menas patientens närmaste sociala nätverk, det vill säga inte bara de som är 

förbundna genom exempelvis äktenskap eller blodsband, utan det kan exempelvis inkludera 

vänner eller grannar (Anderson, 2013). 

 En av de viktigaste hörnstenarna inom den palliativa vården är att kunna ge stöd till 

patientens närstående, både under sjukdomsförloppet och efter det att patienten har avlidit 

(Lindqvist & Rasmussen, 2014). Sjuksköterskan ska vid behov ta hänsyn till närståendes oro, 

bekymmer och stress. Det är också viktigt att erbjuda närstående att vara delaktiga i vårdandet 

av patienten. 

Traditionellt när en förälder blivit obotligt sjuk har barn och ungdomar som närstående 

oftast hållits utanför så mycket som möjligt och fortfarande idag är de en närstående grupp 

som är bortglömd i vården (Elmberger, 2013).  

Det kan vara mycket svårt att vara tonåring och samtidigt gå igenom en förälders sjukdom 

och död eftersom tonåringen befinner sig i en utvecklingsfas som karakteriseras av frigörande 

(Elmberger, 2013). Tonåringar kan upplevas som självupptagna och svåra att få kontakt med, 

de drar sig undan och/eller vill vara med kamrater. Det är då svårt för föräldrarna att tyda om 

dessa beteenden beror på att de är tonåringar eller om de beror på förälderns sjukdom. Det är 

vanligt att tonåringar vänder sig till sina vänner istället för föräldrar. Då kan man som förälder 

ge tonåringen möjlighet att ställa frågor och sedan avvakta, så att tonåringen själv får välja när 

och hur hen vill prata (Longfield &Warnick, 2009, refererad i Benkel, Molander & Wijk, 

2016).  

I en litteraturöversikt med 45 artiklar beskrev Grabiak, Bender och Puskar (2006) 

forskning som behandlar tonåringars problematik när de lever med en förälder med 

cancersjukdom. En viktig gemensam faktor i sammanställningen av litteraturen var att alla 

ungdomar fruktade att deras förälder skulle dö. Informationen de sökte relaterat till förälderns 

sjukdom rörde huruvida sjukdomen skulle leda till döden eller inte. De ville ha detaljerad 

lättförståelig information om förälderns sjukdom så snabbt som möjligt när de fick 

cancerbeskedet. Information gällande allt kring sjukdomen så som behandlingsalternativ, 
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biverkningar och sjukdomens allvar. Ungdomarna försökte dölja sina tankar, rädslor och 

känslor för att inte belasta sin förälder/föräldrar. De hade också mer ångest jämfört med 

ungdomar som hade friska föräldrar (Grabiak et al. 2006). 

I en studie av Bylund-Grenklo, Fürst, Nyberg, Steineck och Kreicbergs (2015) beskrev 

författarna sorgebearbetning i tonåren och vilka psykologiska och/eller fysiologiska effekter 

det kunde ha i efterhand. Studien utgick ifrån vuxna som hade förlorat en förälder i tonåren 

för sex till nio år sedan, i vilken det var vanligt att ungdomarna inte bearbetade sin sorg. En 

förklaring till detta kunde vara att de själva var i en omvälvande utvecklingsfas vilket kunde 

hindra sörjandet. En annan förklaring var att de inte ville belasta den efterlevande förälderns 

känslor. Detta kunde resultera i bland annat i depression, sömnsvårigheter, 

självskadebeteende och utmattning i vuxen ålder. 

Närstående har en viktig roll i vårdandet av den svårt sjuke (Henriksson, 2013). Det ger 

dem en möjlighet att vara nära sina anhöriga, både fysiskt och psykiskt. Men detta kan också 

föra med sig negativa konsekvenser för de närstående i det att de prioriterar bort sin egen 

hälsa och sina intressen.  

I en studie där man belyser vuxnas reaktioner på en närståendes cancersjukdom beskrevs 

symtom och tillstånd som depression, trötthet och nedsatt livskvalitet (Frasse, Flahault, 

Brèdart, Delbeault & Sultan, 2015). Studien bekräftade att det fanns risk för olika grader av 

depression när en anhörig var drabbad av obotlig cancer. Av de närstående som deltog i 

studien visade 77 procent tecken på milda depressiva symtom och 25 procent på måttlig 

depression. 

I en studie av Janze och Henriksson (2014) beskrevs hur närstående upplevde att vårda sin 

anhörig. Det mest skrämmande för närstående var medvetenheten om att den man älskar ska 

gå bort. Studien visade att närstående fann det svårt att koppla av från oro rörande försämring 

av den anhöriges sjukdomstillstånd. Men trots oron och att de närstående förstod att den 

anhörige var döende fanns hopp om bot. Medvetenhet om den förstående döden blev med 

tiden lättare att bearbeta, särskilt under de perioder då sjukdomen var i en stabilare fas. 

 

2.4 Den friska förälderns roll i familjen 

Det fanns både praktiska och känslomässiga utmaningar med att vara den friska föräldern i en 

familj där den andra föräldern har en obotlig sjukdom (Aamotsmo & Bugge, 2013). Att vara 

den friska föräldern beskrevs kunna skapa slitningar mellan den sjuke partnern och barnens 

behov. Det bidrog till svårigheter att hantera barnens reaktioner vilket ledde till att föräldern 

kände sig orolig, otillräcklig och osäker samt att de valde att dölja sina egna känslor för 
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barnen. De undvek därför att rapportera negativa resultat till sina barn. I studien beskrev 

föräldern vikten av att upprätthålla ett normalt familjeliv för att barnen skulle få uppleva 

någon sorts normalitet i den onormala situationen.  

 

2.5 Sjuksköterskan i palliativ vård 

Sjuksköterskans roll i palliativ vård präglas av hänsyn till varje människas egenvärde. Det 

innebär att visa respekt för personens identitet, uppfattning, religiösa tro, värdering och 

livsåskådning. Det mellanmänskliga mötet mellan sjuksköterska och patient/närstående bör 

präglas av en ömsesidig och respektfull dialog så att patient/närstående kan känna förtroende. 

Sjuksköterskor ska utföra ett arbete med hänsyn till barnets perspektiv (Söderbäck, 2014).   

När en förälder blir svårt sjuk och vårdas i palliativ vård ansvarar sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal för att fråga om det finns barn under 18 år i familjen (Benkel, Molander & Wijk, 

2016). En familjemedlems sjukdom påverkar hela familjen och som barn kan det vara svårt 

att förstå vad det är som händer. Därför är det av stor betydelse att klargöra situationen så att 

barnen lättare kan förstå.  

I studien av Forrest, Plumb, Ziebland och Stein (2006) beskrevs att barnen misstänkte att 

något inte stod rätt till redan innan de fått informationen om förälders diagnos. Informationen 

bör ges så tidigt som möjligt så att inte onödig oro uppstår (Söderbäck, 2014). Som 

vårdpersonal bör man möta barnet med respekt i samtalet och anpassa samtalet efter barnets 

ålder och mogenhet. I första hand ges stödet till föräldern/föräldrarna så att de i sin tur kan 

stödja sitt/sina barn. Om föräldern önskar kan personalen ge stöd, information och råd direkt 

till barnet. Barnet bör erbjudas möjligheten att få samtala med sjuksköterska, läkare eller 

kurator och samtalet ska vara individanpassat med hänsyn till barnets ålder. Genom att barnet 

samtalar med vårdpersonal ges det möjlighet att våga ställa frågor utan föräldrar eller 

närståendes närvaro. Vårdpersonalen bör ge råd och tips på litteratur och filmer där barnen får 

information situationen de befinner sig i. Genom att få information kan de också bli delaktiga 

i sjukdomsprocessen och vara med i vårdandet på deras egna villkor (Söderbäck, 2014). 

I en studie av Bugge, Helseth och Darbyshire (2008) i vilken de utvärderar 

familjesupportprogram beskrev föräldrarna att de var oroliga över sina barns reaktioner när de 

fick information om sjukdomen. De behövde professionell vägledning av hälso- och 

sjukvårdspersonal i samtal med barnen.  

Även som vårdpersonal är det svårt att samtala med barn då de kan uppleva att 

informationen gör barnet mer skada än nytta (Söderbäck, 2014). Detta bekräftas i en studie av 

Arber och Odelius, (2017) där vårdpersonalen ansåg att det var en utmaning att stödja och 
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hjälpa barn/ungdomar som befann sig i en situation där föräldern var obotligt sjuk.  

Sjuksköterskorna beskrev att de behövde bättre riktlinjer när det gäller att identifiera 

psykosocialt stöd till barnen. De förklarade att de ofta utgick ifrån sig själva och sitt eget 

föräldraskap när de samtalade med barnen. Även om detta var känslomässigt utmanande var 

det samtidigt en bra copingstrategi eftersom de i ett tidigt skede förhörde sig om situationen 

hemma med barnen. 

 

3. Problemformulering 

Litteraturen visar att barn och ungdomar är en närståendegrupp den palliativa vården behöver 

uppmärksamma. Samtal och stöd är viktigt att beakta när ungdomar befinner sig i denna 

situation.  

Ungdomarna befinner sig i en mycket känslig utvecklingsfas i livet samtidigt som de måste 

gå igenom en krissituation i form av en förälders obotliga sjukdom. De döljer ofta sina egna 

tankar och känslor för att inte belasta sina föräldrar, vilket bland annat resulterar i ångest, 

sömnsvårigheter och depression.  

 Det är en utmaning för både föräldrar och sjukvårdspersonal att samtala och ge stöd i och 

med rädslan att göra mer skada än nytta. Det är därför angeläget att sjuksköterskor har 

kunskaper om hur ungas behov kan tillgodoses. Sjuksköterskor efterfrågar också bättre 

riktlinjer för identifiering av psykosocialt stöd. Det krävs därför ytterligare forskning som kan 

leda till förbättring för barn och ungdomar som närståendegrupp i den palliativa vården. 

 

4. Syfte 

Syftet var att undersöka ungdomars upplevelser av att förlora en förälder i en obotlig sjukdom 

samt deras behov av stöd under och efter förälderns död.  

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

5.1 Meleis transitionsteori 

Meleis (2005) beskriver att en transition kommer av händelser i en process av förändringar 

och övergångar som påverkar en människas liv. Transitionen utlöses ofta av en särskild kritisk 

punkt eller händelse som påverkar och stör den befintliga existensen (Master, 2015). 

Det kan exempelvis vara svåra sjukdomar och sorg som påverkar individens liv på olika sätt. 

Förändringarna som transitionen medför kan påverka personens identitet, roller, förmågor, 

relationer och beteenden. Meleis (FITNEink, 2001) beskriver också att när en transition pågår 
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anpassar sig personen efter den svåra situationen som sjukdomen/sorgen orsakar. Transitioner 

pågår under hela människans livscykel; såsom från barndom till tonår eller från levande till 

döende (Master, 2015). 

I vår uppsats har vi bland annat undersökt hur behovet av stöd ser ut till ungdomar som 

förlorat till en förälder i palliativ vård. Vi har anknutit transitionsteorin med utgångspunkt 

från tonåringens förmåga till anpassning under och efter vårdtiden samt hur hen finner 

copingstrategier. Fokus i uppsatsen ligger på ungdomars förmåga att hantera en traumatisk 

händelse. Förälderns sjukdom och död är då den första ostabila fasen i transitionen. När livet 

senare blir stabilare går de in i sista transitionsfasen. För sjuksköterskan underlättar det att ha 

kunskaper om transitionens faser eftersom de då kan anpassa stödet till individen så att 

välbefinnande främjas.  

 

6. Metod  

En litteraturöversikt av forskningsstudier har genomförts (Friberg, 2017). Detta är en metod 

där man använder redan befintlig forskning, som analyseras och sammanställs. Kunskapen 

innefattar ett specifikt område, i det här fallet där ungdomar är anhöriga i palliativ vård. Totalt 

elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och en artikel med mixad metod valdes ut 

som grund till denna litteraturöversikt.  

För att ta reda på om de kvalitativa artiklarna håller vetenskaplig god kvalitet så ska det 

redovisats hur datainsamlingen, urvalet, dataanalysen, och slutsatsen gått tillväga (Wallengren 

& Henricson, 2012). Ovanstående har gjorts grundligt av författarna till detta examensarbete.   

 

6.1 Datainsamling 

Författarna har sökt de vetenskapliga artiklarna i databaserna PubMed , MEDLINE och 

Nursing & Allied Health Database Dessa databaser användes för att de innehåller forskning 

inom omvårdnadsvetenskap, där författarna kunde få fram ett stort antal artiklar som var 

relevanta för problemområdet och besvara uppsatsens syfte. Resultatartiklarna söktes i mars 

månad 2018. De sökord som användes var palliative care, teenagers, lifeexperiences och 

adolescents. Sökorden användes i olika kombinationer (se Bilaga 1.) I Nursing & Allied 

Health data base gjordes två sökningar. I den första sökningen användes advanced search med 

ordet AND mellan sökorden, palliative care och teenagers. Den andra sökningen i Nursing & 

Allied Health Database gjordes med advanced search och sökorden palliative care AND life 

experiences AND adolescents. Detta för att få en sökning som innehöll alla sökord och för att 

sökningen skulle bli specifik (Karlsson, 2012).   



  8 (37) 
 

I MEDLINE gjordes en fritextsökning på sökorden palliative care och teenagers. Tre artiklar 

till resultatet hittades i de övriga resultatartiklarnas referenslista. Dessa söktes fram i mars 

månad 2018, genom att författarna skrev in artiklarnas namn i databasen PubMed.  

 

6.2 Urval  

För att få fram den senaste aktuella forskningen valde vi att begränsa oss vid sökning av 

vetenskapliga artiklar mellan år 2008–2018. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade -

Peer Reviewed. Eftersom de vetenskapliga artiklar är granskade och etiskt godkända så 

uppfyller det krav och regler som är bestämda (Friberg, 2017).  I Nursing & Allied Health 

data base begränsades också sökningarna till fulltext och engelska och i MEDLINE användes 

begränsningen engelska men inte fulltext. I artiklarna som ingick i resultatet var ungdomarna i 

åldern 13–18 år.  

 

6.3 Analysmetod 

Genom att ha gjort en litteraturöversikt på flera kvalitativa forskningsstudier och funnit flera 

gemensamma fenomen (Friberg, 2017) har vi identifierat eventuella problemområden inom 

palliativ vård där ungdomar lever eller har levt med en förälder som är döende. Författarna 

läste abstrakt på ett flertal artiklar och en del lästes översiktligt (se bilaga1) Sedan valdes de 

artiklar ut som var relaterat till problemområde och syfte (se bilaga2). Genom analysering av 

kvalitativa artiklar samt en artikel med mixad metod som belyser vårt ämne har vi fått fram 

information om problemområdet. Utifrån resultatet i de valda artiklarna har vi identifierat det 

som relaterar till vårt syfte. Det är i teman eller kategorier som resultatet i kvalitativa studier 

oftast presenteras och vi har följt den här strukturen. De elva artiklarnas resultat granskades av 

båda författarna var och en för sig. Författarna diskuterade sedan resultaten i artiklarna 

tillsammans, sedan gjordes en samanställning av varje artikels resultat. Varje artikel fick en 

siffra från ett till elva.  Det nya resultatet delades i tre olika teman där författarna delade in de 

numrerade artiklarna.  

 

7. Forskningsetiska övervägande     

Forskningsetik innebär att se till människors rättigheter och grundläggande värde samt 

människors frihet och självbestämmande (Kjellström, 2012). Den ska också säkerhetsställa att 

människor som ingår i studien inte blir utnyttjade eller förolämpade. Forskningsetik regleras 
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av två lagar i Sverige. Den ena lagen är Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS, 2003; 2008) och den andra är Personuppgiftslagen (1998:204). 

Studentarbeten i grundutbildningen behöver inte granskas av någon etisk kommitté men 

däremot behöver författarna av arbetet ha kännedom om de riktlinjer gällande de etiska 

kraven som är bestämda för forskningen (Kjellström, 2012). Författarna till detta arbete valde 

ut elva artiklar som har ett etiskt övervägande. 

Författarna till denna studie har tagit ställning till att forskningsfrågan är värdefull för 

professionen, samhället och individen. Artiklarna som ingår i arbetet utgår från ungdomars 

erfarenheter. I de artiklar där ungdomarna är under 15 år har föräldrarna givit sitt 

godkännande. Ungdomarna hade också fått möjlighet att avstå eller avbryta sitt medverkande.  

 

8. Resultat 

Resultatet presenteras i tre teman: Reaktioner hos ungdomar i en krissituation, Att hantera 

sorg, Kommunikation och stöd (vad som händer när stöd och kommunikation brister). För att 

betona vikten av kommunikation och stöd beskrivs reaktioner och strategier först i resultatet 

och till sist vilka erfarenheter situationen resulterar i. 

 

8.1 Reaktioner hos ungdomar i en krissituation 

Ungdomsåren är en omvälvande period för de flesta (Melcher, Sandell & Henriksson, 2015). 

Att hitta sin egen identitet samt att bryta sig loss från sin familj gör det extra stressande och 

svårt att samtidigt genomgå en stor kris i form av en förälders svåra sjukdom och död. 

Att förlora en förälder i tonåren upplevs av många vara det värsta som kan hända (Sveen, 

Kreicbergs, Melcher & Alvariza, 2016). När en förälder är obotligt sjuk och lider av smärta är 

det en otrolig ansträngning att stå vid sidan av sin förälder, vilket leder till känslor av 

hjälplöshet, lidande, ångest men också ilska över sjukdomen. En förälders sjukdom och död 

upplevdes som ett stort hot på grund utav den förändrade livssituationen (Dehlin & Reg, 

2009). Det var för ungdomarna obegripligt att förstå vad det var som pågick och de försökte 

hitta förklaringar till det ofattbara. De sökte svar i det existentiella genom att ifrågasätta guds 

existens. De tänkte mycket på livets orättvisor och vissa slutade tro på gud. Det kom också 

upp känslor av skuld när de inte hade förmågan att acceptera sjukdomen. De kände även 

skamkänslor över sin sjuka förälder inför sina vänner, exempelvis när de följde med på 

aktiviteter.  
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8.1.1 Att vara nära eller dra sig undan 

När döden närmade sig var det fortfarande svårt att förstå, ungdomarna hade en stark känsla 

av att det inte var verkligt. När de tillbringade de sista dagarna vid förälderns säng så gick det 

inte längre att blunda för det oundvikliga. Att vaka över föräldern upplevdes som positivt och 

att hjälpa till med den praktiska omvårdnaden gjorde det ofattbara mer verkligt. Vissa 

ungdomar kände att de inte klarade av att vara med de sista dagarna innan föräldern gick bort 

(Sveen et al., 2016). De klarade inte av att vara på sjukhuset och se mamma eller pappa 

försvinna: de ville inte ha minnet av den döende föräldern utan behålla den levande bilden i 

minnet. I studien av Dehlin och Reg (2009) beskrevs det att en del ungdomar redan tidigt i 

sjukdomsförloppet drog sig undan sin sjuke förälder genom att tillbringa mindre tid med 

föräldern och mer tid med sina vänner. De var hemma så lite som möjligt genom att prioritera 

aktiviteter. Det här var ett sätt att förbereda sig på sin förälders bortgång genom att visualisera 

föräldern som död.  

 

8.1.2 Själsliga och kroppsliga reaktioner 

Efter förälderns död uppkom mycket starka reaktioner som ungdomarna hade svårt att sätta 

ord på (Dehlin & Reg 2009). En av tonåringarna berättade hur hon reagerade när hennes 

förälder dog, hon beskrev att hon skakade i hela kroppen och det kändes som hon skulle bli 

galen. Strax efter döden så var det fortfarande svårt att förstå vad som hänt. Flera ungdomar 

beskrev en overklighetskänsla, känslan var att det här inte hade inträffat, de kändes som att 

föräldern fortfarande var kvar hos dem.  

I studien av Bugge, Taugstvedt, Rokholt, Darbyshire och Helseth, (2012) beskrevs 

ungdomars kroppsliga reaktioner vid sorg när de hade förlorat en förälder eller ett syskon. De 

drabbades av fysisk trötthet, spänningar i nacke och rygg, smärtor i revbenen vid andning 

samt nedsatt aptit. En av ungdomarna beskrev en känsla av skuld som startade i magen och 

spred sig ut i hela kroppen. En annan beskrev det som att om kroppen kunde tala så var de 

fruktansvärt svårt och tröttsamt att gå igenom allt det här. De upplevde kroppen som tung och 

en del hade svårt att ta djupa andetag. Artikeln beskrev hur ungdomarna kunde bli medvetna 

om sina kroppsliga reaktioner vid ångest och när de var ledsna. De fick lära sig 

andningstekniker och avslappningsövningar vilket skulle hjälpa dem att uppfatta sina 

kroppsliga signaler och på så sätt bli medvetna om sin ytliga andning vid ångest. Teknikerna 

gjorde att de tog det lugnare, stressade ner och de kunde slappna av bättre. Vissa fick lättare 
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att somna och fann det också lättare att tala om sorgen när de fokuserade på sitt inre och sin 

kropp.  

 

8.1.3 Oro över föräldrar och familj 

Många ungdomar beskrev sig som oroliga både över den sjuke och den friska förälderns 

situation (Sveen et al., 2016). Många gånger tog tonåringar på sig ansvaret för sina föräldrar 

och syskon (Melcher et al., 2015). Vissa prioriterade bort sina vänner och aktiviteter.  I vissa 

fall tog tonåringen över den friska förälderns uppgifter i familjen såsom inhandling av mat, 

tvättning och städning på grund utav att den friska föräldern tog hand om den sjuke. De 

upplevde att omgivningen reagerade på det här men för dem kändes det bra att kunna hjälpa 

till. Det som var negativt var att deras egna känslor och bekymmer blev åsidosatta genom att 

de inte gav utlopp för dem när de exempelvis tog hand om sina yngre syskon.  

Vissa ungdomar vågade inte ställa frågor om sjukdomen och situationen till sina föräldrar i 

tron om att föräldrarna skulle bli mer ledsna (Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008). Frågor 

som de ville ställa var bland annat, när döden skulle inträffa, hur de kunde förbereda sig för 

förlusten och när livet blir normalt igen. Något annat som ungdomarna/barnen beskrev i 

studien var att de tyckte det var skrämmande när föräldern fick försämringsattacker, de kunde 

inte riktigt förstå vad som hände eftersom de inte fick tillräckligt med information om 

sjukdomen.  

 

8.2 Att hantera sorg 

Sorg hanteras på olika sätt oavsett vilken fas i livet man befinner sig i. Alla människor har 

olika tillvägagångssätt att ta sig igenom krissituationer och inget sätt är bättre än något 

annat.   

 

8.2.1 Att leva i två världar  

Ungdomarna berättade att leva med en förälder som var obotligt sjuk och skulle dö beskrevs 

som att leva i två världar (Kopchak Sheehan el al., 2016). Den ena världen var världen hemma 

med sin familj där de tillbringade tiden med sin sjuke förälder både i hemmet och på 

sjukhuset. De utförde hushållssysslor, tog hand om syskon, de tog på sig ett ansvar för 

familjen som gjorde att de kände sig mer vuxna jämfört med sina vänner. De försökte skapa 

en bra atmosfär i hemmet för att öka välbefinnandet, det här gav en känsla av hopp (Dehlin & 

Reg, 2009). Trots den ändrade situationen försökte ungdomarna leva ett så normalt liv som 

möjligt, det gav dem en känsla av säkerhet. Den andra världen var världen med skola, vänner 
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och aktiviteter (Kopchak Sheehan el al., 2016). De höll de båda världarna isär för att 

upprätthålla sin integritet genom att inte avslöja sin förälders sjukdom eller genom att hålla 

vänner borta från den sjuke föräldern. Vänner var mer till för att ge stöd. 

Flera studier visar att ungdomar ibland vill dra sig undan när de befinner sig i kris eller 

sorg (Dehlin & Reg, 2009; Kopchak Sheehan et al., 2016; Patterson & Rangganadhan, 

2010; Phillips, 2014 & Sveen et al., 2016). Många ungdomar upplevde skolan som en fristad 

där de kunde vara tillsammans med sina vänner och få koncentrera sig på någonting annat, 

vilket gjorde att de kunde fokusera på sin framtid. Aktiviteter var något som var mycket 

viktigt för många. De engagerade i flera olika sociala aktiviteter så som vara tillsammans med 

vänner, lyssna på musik, spela dataspel, simning, dans, läsning mm. En flicka beskrev att hon 

hade börjat att dansa flera timmar dagligen (Bugge et al., 2012). Dansen gjorde henne trött 

men hon beskrev att det var en bra känsla i kroppen efteråt, detta var ett sätt för henne att 

hantera sin sorg. Hon blev av med sina aggressioner och kände att hon kunde gå vidare. 

Det var också viktigt för många att vara ensamma ibland för att få tid för återhämtning men 

också tid att få sörja och gråta när ingen annan var där (Patterson & Rangganadhan, 

2010). Det upplevdes ibland besvärligt när människor var i närheten, de kunde då inte få 

utlopp för sin sorg i den utsträckning de ville. 

  

8.2.2 Sätt att hantera övergången från levande till död  

 Ett sätt att trösta sig själv var att tänka att det var bättre för föräldern att dö, eftersom hen 

hade lidit så mycket under sjukdomsförloppet (Sveen et al., 2016).   

När föräldern hade avlidit fanns det olika sätt att försöka skapa mening i livet. Föräldern fanns 

ständigt i ungdomarnas minne (Hansen, Sheehan, Stephenson & Mayo, 2015; Sveen et al., 

2016).  

Det var då viktigt att på något sätt behålla relationen till den döda föräldern (Hansen et al., 

2015). Det vanligaste sättet som studien beskrev var att ungdomarna hörde en inre röst från 

sin avlidne förälder. Särskilt pojkar som hade förlorat en far berättade att de hörde pappans 

röst som spelades upp inuti huvudet. En pojke berättade att pappan hjälpte honom genom att 

tala om att han skulle vara stark. När en pappa gick bort var det vanligt att pojkar tog på sig 

pappans roll i familjen. De beskrev att deras pappa hade velat att det skulle göra det och det 

kändes bra för dem.   

Att uppleva inre möten med den avlidne föräldern var också ett sätt att bevara relationen 

med den avlidne föräldern (Hansen et al.,2015). En flicka beskrev hennes pappa pratade med 

henne i sömnen. Han förklarade, att han saknade henne, att han alltid var stolt över henne och 
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att han älskade henne. Att bevara minnen från föräldern var också ett sätt att bevara föräldern 

i sitt inre. Exempelvis att spara textmeddelande på mobilen eller läsa förälderns Facebook 

sida. Att uppleva inre möten, lyssna till förälderns vägledning eller bevara minnessaker 

hjälpte ungdomarna att skapa mening i övergången från livet med föräldern till livet utan 

dem.   

 

8.3 Kommunikation och stöd 

8.3.1 Ungdomarnas upplevelser av samtal med föräldrarna 

För ungdomarnas välbefinnande och hälsa var det av stor vikt att ha en bra relation både med 

den sjuke och den friska föräldern (Dehlin & Reg., 2009; Melcher et al., 2015; Philipps, 2015; 

Sveen et al., 2016;). Många ungdomar sökte mer kontakt och ville vara nära sin sjuke förälder 

(Melcher et al., 2015). De ville gärna göra föräldern glad och på bra humör. Det här gjorde att 

de skapade ljusa minnen tillsammans även under sjukdomsperioden. Att inte ha haft en bra 

kontakt med föräldern den sista tiden var något som resulterade i stor sorg och framkallade 

ånger efter föräldern död. Stödet från båda föräldrarna var betydelsefullt och gjorde att de 

kände sig trygga (Melcher et al., 2015). Samtal med föräldrarna gjorde att de kände sig 

mindre ensamma. Ungdomarna sökte stöd hos den förälder de hade bäst relation till oavsett 

om det var den sjuke föräldern eller den friska. Sjukdomen ledde till att de fick en djupare 

relation med båda sina föräldrar.  

I vissa fall var det svårt var det svårt för ungdomarna att få det stöd de behövde av den 

friska föräldern (Dehlin & Reg., 2009; Sveen et al., 2016;). De var oroliga för den friska 

föräldern, att hen skulle hamna i depression. De blev istället omvända roller, där ungdomarna 

tröstade den friska föräldern. Ibland kändes det som att de inte riktigt hade styrkan att klara av 

detta och det här resulterade i skuldkänslor samt att de kände sig irriterade över den friska 

förälderns oförmåga att stödja. De som fick ett bra stöd av den friska föräldern kände att de 

kunde prata om det svåra men samtidigt var det skönt att undvika prata.   

 

8.3.2 Ungdomarnas upplevelser av Socialt Stöd 

När ungdomar befann sig i en krissituation i hemmet krävdes uppmärksamhet från 

omgivningen (Dehlin et al., 2009; Phillips, 2015; Sveen et al., 2016). Skolan är en plats som 

de flesta ungdomar beskriver som en skyddad zon från den ansträngande hemmiljön. I skolan 

kunde de få slappna av från förälderns sjukdom. Samtidigt var det svårt att klara av 

skolarbetet i den utsträckning som behövdes. De upplevde att de fick stöd och förståelse från 
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skolan. Vissa ungdomar fick stöd av en kurator eller terapeut i skolan (Sveen et al., 2016). De 

fick prata ut om sin situation utan att bli avbrutna, detta upplevdes vara till stor hjälp. I skolan 

kunde de också välja att inte prata om situationen.  

I en australiensisk studie av Patterson och Rangganadhan (2010) där ungdomar förlorat en 

förälder i cancer upplevde ungdomarna att de inte fick de stöd de skulle behövt från skolan. 

De kände sig missförstådda av sina lärare då de inte förstod att de inte kunde klara av 

skolarbetet. Vissa beskrev också att lärarna ignorerade deras emotionella behov. 

Ungdomarnas vänner var väldigt viktiga både innan och efter förälderns död (Dehlin & Reg, 

2009; Henoch et al., 2015; Melcher et al., 2015; Patterson & Rangganadhan, 2010; Phillips, 

2014; Sveen et al., 2016). Det var olika från person till person hur man valde att prata om sin 

livssituation med sina vänner. En del såg det som befriande att inte behöva prata om sin sorg 

utan de kunde få vara ”som vanligt” medan andra såg sina vänner som ett bra stöd. Vissa 

ungdomar upplevde att de skulle vilja att vännerna förstod dem bättre (Dehlin & Reg, 2009; 

Patterson & Rangganadhan, 2010). Vännerna vågade inte fråga om deras livssituation och de 

var mer upptagna av sitt eget liv. Det bästa stödet var att få ventilera sina tankar med en vän 

som också var i liknande situation (Henoch el al., 2015; Patterson & Rangganadhan, 2010; 

Phillips, 2014). De kände att de kunde få bättre råd och förståelse och de delade också mycket 

information mellan varandra.  

Att få stöd från familjen, släktingar, grannar och andra i omgivningen var till en stor hjälp 

för tonåringarnas välbefinnande (Henoch et al., 2015; Phillips, 2014; Sveen et al., 2016). I de 

flesta familjer hade familjemedlemmarna stöd av varandra, där kunde de vara öppna med sina 

känslor. I en studie av Bugge et al. (2008) berättar en tonåring att han inte hade förmågan att 

prata med och få stöd av sin familj. Det här gjorde att han kände sig sjuk och illamående 

under en period.  

I en artikel av Alvariza et al. (2016) ger vuxna som hade förlorat en förälder i tonåren råd 

till vårdpersonal, vad som är viktigt att tänka på utifrån deras erfarenheter. De beskrev att det 

var viktigt att se dem som egna individer, att visa intresse för dem och att ställa frågor om 

situationen. Vissa hade velat bli behandlade mer som vuxna medan andra ville bli behandlade 

som barn med extra skydd och råd. Det var också viktigt att sjukvårdpersonal hade kunskaper 

om tonåringars reaktioner och känslor som kan visa sig vid sorg, som exempelvis aggression. 

Deltagarna i studien ville att tonåringar skulle erbjudas psykosocialt stöd, exempel stöd från 

skolan, stödgrupp eller terapeutiskt stöd från psykologer eller terapeuter. De föreslogs att ge 

obligatoriskt psykologiskt stöd till tonåringar då det annars kan få konsekvenser av förälders 
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sjukdom i senare livet. Det föreslog att ge mailadress eller telefonnummer till tonåringar som 

de kunde kontakta om de behövde hjälp samt att de skulle uppmuntras till att söka hjälp. 

 

8.3.3 Upplevelser av information om sjukdomen och döden 

Ungdomarna beskrev att de var bra att få information om sjukdomen för då hade de tid att 

förbereda sig på de förändringar som skulle komma (Dehlin & Reg, 2008; Phillips, 2014; 

Alvarzia et al, 2016). Samtidigt var det fruktansvärt jobbigt att få informationen eftersom den 

förändrade hela deras livssituation. De ville veta allt om förälderns sjukdom så att de kunde 

göra situationen mer begriplig och hanterbar. De beskrev att de drog sina egna slutsatser efter 

informationen de fått och ingen av ungdomarna hade frågat någon vuxen om det stämde 

(Dehlin & Reg, 2008). Trots att de hade fått veta att föräldern skulle dö så gick det inte att 

acceptera. De hade fortfarande hoppet att de skulle återfå hälsan. Att samla information om 

sjukdomen gjorde att de fortfarande hade hoppet kvar. 

Föräldrarna försökte skydda dem genom att inte berätta så mycket om sjukdomen (Phillips, 

2014). Det var negativt eftersom det orsakade mer lidande i slutet av sjukdomsperioden. En 

del ungdomar beskrev att de hade mycket tankar om vad som kunde ha orsakat förälderns 

cancer. Vissa hade teorier om att det kunde vara mobilanvändande, luftföroreningar, genetik 

eller att inte ha ammat men frågorna förblev obesvarade. 

 

8.3.3 Positiva erfarenheter  

Ungdomarna beskrev att de hade fått en helt annan syn på livet efter förälderns död (Dehlin & 

Reg, 2008; Phillips, 2014). Relationen med andra människor påverkades och de hade lättare 

för att känna empati. De upplevde sig själva som mycket mognare och starkare. Att ha 

upplevt en traumatisk händelse i form av en förälders för tidiga död hade givit ungdomarna 

lättare att skilja på vad som är rätt och fel i livet men också att aldrig ta något för givet. De 

hade fått en större respekt för den äldre generationen (morföräldrar) som sågs som en viktig 

länk till den avlidne föräldern (Dehlin & Reg, 2008). 

En annan aspekt var att de hade fått en djupare relation med sin sjuke förälder som de 

kanske annars inte skulle ha haft (Phillips, 2014). En flicka beskrev att hon hade blivit mycket 

bättre vän med sin mamma under sjukdomsperioden. Att leva med en svårt sjuk förälder hade 

också gjort att de hade fått lättare att ta kontakt med andra människor exempelvis deras 

vänners familjer. De kände sig också mer optimistiska och de såg på livet med mer respekt.  
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9. Diskussion 

I metoddiskussionen diskuterar författarna litteraturöversiktens styrkor och svagheter. 

Resultatet diskuteras utefter Meleis transitonsteori i form av ny kunskap, omprövning av den 

egna självbilden samt förändring av beteende och stödjande miljö (Elmberger, 2013: Meleis 

2010).  

 

9.1 Metoddiskussion 

Meleis transitionsteori hjälpte författarna att förstå hur ungdomarnas roller, relationer, och 

beteenden förändrades under och efter de förlorade en förälder i en obotlig sjukdom. 

Författarna kunde också av resultatet utläsa den hälsosamma transitionen där ungdomarna 

anpassade sig efter den svåra situationen.  

För att få de mest aktuella artiklarna om tonåringars upplevelser begränsade sig författarna 

till de till de senaste tio åren, det vill säga mellan 2008–2018. Tre olika databaser användes 

för att kunna få tillgång till många artiklar som kunde svara på syftet. Författarna använde sig 

av olika söktekniker i de olika databaserna. Detta för att få ungdomarnas upplevelser. 

Sökningen som genererade i flest artiklar till resultatet var sökningarna i Nursing & Allied 

Health Database. Sökningarna gjordes med advanced search. Författarna valde att använda 

ordet AND mellan sökorden. Detta för att få sökningen mer avgränsande och specifik och få 

en sökning som innehöll alla sökorden (Karlsson, 2012). Exakt samma sökord och sökmetod 

provades i MEDLINE, detta genererade i för få artiklar med fel perspektiv. Författarna 

provade då fritextsökning som gav bra resultat i MEDLINE.  

Författarna provade också att kombinera sökningarna med andra sökord som parents dying 

och spouses. Detta resulterade i artiklar som inte besvarade syftet utan de fick fel perspektiv. 

Författarna anser att det var en styrka att använda få sökord som exakt besvarade syftet. När 

de använde fler sökord blev det för många eller för få artiklar som inte var relevanta.  I en 

utav resultatets referenslista hittades två användbara artiklar som söktes fram med 

manuellsökning. Författarna valde också att använda en artikel de hittade i en avhandling, 

denna artikel var relevant att använda till resultatet. För att få pålitliga fakta valde författarna 

begränsa sökningen till endast vetenskapligt granskade artiklar, Peer Reviewed. Författarna 

begränsade inte till fulltext i MEDLINE för att inte missa relevanta artiklar. En svaghet var att 

det fanns användbara artiklar i flera databaser som inte gick att få fram i fulltext. 

Författarna begränsade inte sökningen till bara svenska studier utan också studier från 

andra länder. Genom att använda sig av artiklar från andra länder uppfattades detta som en 
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styrka eftersom de fick en överblick över tonåringar upplevelser av förälders död i flera 

kulturer.  

Artiklar som användes till hela arbetet var på engelska vilket uppfattas som en svaghet då 

det inte var författarnas modersmål. Det fanns då en risk att de kunde feltolkas. För att få en 

bra förståelse och samtidigt inte misstolka artiklarna valde författarna att läsa artiklarna var 

för sig och därefter diskutera dem tillsammans och dela in dem i tre teman, detta uppfattas 

som en styrka av författarna då de kunde diskutera om de förstått resultaten i artiklarna på 

samma sätt. I kvalitativa artiklar väljs inte deltagarna ut slumpmässigt, de väljs utefter att ha 

upplevt fenomenet som ska studeras (Henricson & Billhult, 2012). Orsaken till att författarna 

valde ut kvalitativa vetenskapliga artiklar och en artikel med mixad metod till resultatet var 

för att få djupare förståelse för ungdomars upplevelser av en förälders död.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt belyser tonåringars upplevelser av en förälders obotliga 

sjukdom och död. Resultatdiskussionen är kopplad till uppsatsens bakgrund. Resultatet 

diskuteras utifrån Meleis Transitonsteori som innefattar övergångar och förändringar i en 

människas liv. I diskussionen lyfter författarna behovet av stöd, beteendeförändringar och 

förändrad självbild samt sjuksköterskans stödjande funktion, vilket de anser är det mest 

relevanta i resultatet.  

 

9.2.1 Behov av stöd 

Den stödjande miljön är väsentlig för människors transitioner (Meleis, 2005). Hur personer 

hanterar och klarar av transitioner, samt hur den omgivande miljön påverkar dessa 

förutsättningar är avgörande frågor för omvårdnaden.   

Det mest betydelsefulla i resultatet var att tonåringar behöver stöd från båda föräldrarna. 

Detta bekräftas i artiklar av Dehlin och Reg., 2009; Melcher et al., 2015; Philipps, 2015; 

Sveen et al., 2016; När föräldern/föräldrarna inte hade förmågan att stödja sin tonåring kunde 

detta resultera i omvända roller, vilket tonåringen inte alltid klarade av. Detta resulterade i 

skuldkänslor och irritation mot föräldern. (Dehlin & Reg., 2009; Sveen et al., 2016;). Melcher 

et al. (2015) beskrev att de omvända rollerna resulterade i att ungdomarnas egna känslor och 

bekymmer kom i skymundan. I en artikel av Bylund-Grenklo et al. (2015) beskrevs det att 

inte få bearbeta sorgen i tonåren kunde ge negativa konsekvenser i vuxen ålder i form av 

depression, sömnsvårigheter, självskadebeteende och utmattning. Det var också mycket 
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negativt att inte ha haft en bra kontakt med sin sjuke förälder den sista tiden innan bortgång 

(Melcher et al., 2015). 

 Författarna av detta arbete kan utifrån detta resultat anknyta till och få svar på 

frågeställningen i syftet när det gäller behov av stöd under och efter en förälders död. Det 

största behovet är närheten till både den friska och den sjuke föräldern. Tonåringars 

sorgearbete är av stor vikt att lyfta fram med tanke på att de fortfarande är i en utvecklingsfas. 

Författarnas uppfattning är, att för mycket ansvar i familjen leder till att ungdomarna tvingas 

mogna snabbare och på så sätt blir utvecklingsfasen påskyndad. Ungdomar behöver få tid att 

bearbeta sin sorg i sin takt med stöd från sin/sina föräldrar. Dessa förändringar i familjen kan 

anknytas till hur Meleis (2005) beskriver situationsbundna transitioner som inkluderar 

tillkomst eller förlust av familjemedlem. Dessa situationer kräver definitioner och 

omdefinitioner av de roller som familjemedlemmen/arna är involverade i (Meleis, 2005).  

Resultatet visar att ungdomarnas vänner var viktiga som stöd både innan och efter 

förälderns död (Dehlin & Reg, 2009; Henoch et al., 2015; Melcher et al., 2015; Patterson & 

Rangganadhan, 2010; Phillips, 2014; Sveen et al., 2016). I studierna av Henoch et al., (2015), 

Patterson och Rangganadhan, (2010) och Phillips, (2014) beskrevs det att det tala med andra 

vänner i samma situation gav positiva effekter.  

Författarna uppfattning är att stödgrupper bör vara ett obligatoriskt erbjudande från 

sjukvårdens sida som också beskrivet i Alvariza et al. (2016) om att ge obligatoriskt 

erbjudande att delta i stödgrupper eller terapeutiskt stöd.  

Skolan har en viktig funktion för ungdomarnas välbefinnande i krissituationen. Dehlin et 

al., 2009; Phillips, 2015; Sveen et al., 2016 redogjorde i sina artiklar att skolan är en plats där 

ungdomarna kunde vila sig från den ansträngande hemmiljön och de upplevde att de fick bra 

stöd och förståelse. De kunde välja att inte prata om förälderns sjukdom och på så sätt fick de 

vara anonyma. I skolan fanns det stöd i form av kurator eller terapeut. I en artikel av 

Punziano, Piredda, Mastorianni, Fiorelli och Marinis (2017) beskrev sjukvårdspersonalen 

vikten att ta tillvara de resurser som finns tillgängliga i ungdomarnas omgivning så som skola, 

vänner och psykolog.  

Utifrån detta resultat anser författarna att skolan har en viktig roll. Eftersom både den 

friska och den sjuke föräldern är upptagen av den ändrade livssituationen kan det vara svårt 

att uppmärksamma skolans viktiga roll. Det är viktigt att föräldrarna håller kontakt med 

skolan så att skolpersonalen kan stödja ungdomarna både när det gäller studierna och det 

emotionella. Eftersom tonåringarna upplever skolan som en skyddad zon kan föräldrarna se 

detta som en resurs. Elmberger (2013) skriver att när man är trött/sjuk kan det var svårt att 
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klara av det praktiska i vardagen som exempelvis kontakta skolan. Författarnas förslag är att 

sjuksköterskan kan påminna tonårsföräldrar om skolans betydelse. 

 

9.2.2 Beteendeförändringar och förändrad självbild 

Transitioner innebär att personen införskaffar sig ny kunskap förändrar sitt beteende och 

därigenom förändrar sin självdefinition i sociala kontexter (Meleis, 2005). Flera studier visade 

att det är vanligt att tonåringar vill dra sig undan när de befann sig i en krissituation (Dehlin & 

Reg, 2009; Kopchak Sheehan et al., 2016; Patterson & Rangganadhan, 2010; Phillips, 2014 & 

Sveen et al., 2016). Många engagerade sig olika aktiviteter eller umgicks med vänner. 

Någonting som också var viktigt, var att de ville vara ensamma ibland så att de fick tid att 

sörja (Patterson & Rangganadhan, 2010). Som förälder kunde det vara svårt att veta varför 

tonåringen drog sig undan eftersom de befann sig i en utvecklingsfas som karakteriseras av 

frigörande (Lindqvist & Rasmussen, 2014).  

Det är då viktigt som sjuksköterska att hjälpa förädlarna att förstå vikten av att söka 

kontakt med sitt barn så att ungdomarna får chans att prata om situationen anser författarna av 

denna studie. Samtalet bör ske på tonåringens villkor så att de får en chans att själva utrycka 

sina känslor.  

Förälderns sjukdom och död förändrade ungdomarnas syn på livet (Dehlin & Reg, 2009; 

Phillips, 2014). Att ha gått igenom en stor sorg resulterade i att de kände sig starkare och 

mognare. De kände sig också mer optimistiska och tog inte något för givet (Phillips, 2014). 

Resultatet av den förändrade självbilden betraktas av författarna som en positiv aspekt. Då 

denna erfarenhet kan leda till att ungdomar som genomgått en förälders död eventuellt kan 

stödja och vara en förebild för de ungdomar som går igenom samma situation. Det skulle 

eventuellt kunna vara frivilliga stödgruppsforum på nätet eller stödlinjer.  

 

9.2.3 Sjuksköterskans stödjande funktion  

När en förälder hade en obotlig sjukdom och skulle dö kom känslor av hjälplöshet, lidande 

och ångest hos ungdomarna (Dehlin & Reg, 2009). Sorg och ångest skapade kroppsliga 

reaktioner, bland annat fysisk trötthet, smärtor i revben vid inandning, spänningar i nacke och 

rygg samt nedsatt aptit (Bugge et al., 2012). Lindqvist och Rasmussen (2014) beskrev att 

sjuksköterskan ska uppmärksamma närståendes oro, bekymmer och stress. Som författarna 

nämnt ovan om obligatoriskt psykosocialt stöd, så bör sjuksköterskan vägleda ungdomar så 

att de får den hjälp de behöver. Omvårdnaden bör sträva efter att uppmuntra 
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patienter/anhörigas styrkor, tillgångar och potentialer samt att bidra till deras optimala 

funktion, välbefinnande och självförverkligande (Meleis, 2005).  

Information om förälderns sjukdom var något som ungdomarna efterfrågade. Att inte få 

information kunde resultera i negativa konsekvenser i form av lidande i slutet av 

sjukdomsperioden (Phillips, 2014). De skapades också tankar om orsaker till förälderns 

sjukdom. Att ge tydlig och lättförståelig information så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet 

bekräftas också i en litteraturöversikt av Grabiak et al. (2006).  

Eftersom informationen till ungdomar ibland brister anser författarna att detta bör 

uppmärksammas i vården. När en patient som har tonårsbarn kommer i kontakt med vården 

krävs tydliga riktlinjer och handledning i hur man bör kommunicera med ungdomar och deras 

föräldrar. Det är viktigt att ge stöd till föräldrarna så att de vågar och orkar tala med sina barn. 

I studien av Bugge., et al (2009) beskrev föräldrarna att de kände sig osäkra att ge information 

till sina barn eftersom de var rädda för reaktionerna. Föräldrarna efterfrågade professionell 

vägledning av Hälso- och sjukvårdspersonal när de skulle tala med sina barn. Bugge., et al 

(2008) beskrev i en annan studie att ungdomarna var rädda för att ställa frågor till sina 

föräldrar om sjukdomen och situationen, eftersom de var oroliga över att föräldrarna skulle bli 

mer ledsna.  I en artikel av Park, et al. (2017) beskrev föräldrar med avancerad cancer hur de 

upplevde sitt föräldraskap, de upplevde svårigheter att diskutera sjukdomen med sina barn då 

de inte ville inge falska förhoppningar. När förälderns egen strategi var att leva i nuet och inte 

tänka på framtiden, var de oroliga för att själva bryta ihop när de pratade med barnen.  

Det författarna kan läsa ut av resultatet är det viktigt i ett tidigt skede förklara för 

föräldrarna hur och när de ska prata med sina barn/ungdomar så att de kan förbereda sig för 

förändringen och samtidigt få tid att bearbeta sorgen. 

 

9.3 Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt identifierade att det fortfarande finns brister av stödinsatser inom 

sjukvården till tonåringar vars föräldrar hade en obotlig sjukdom. Som sjuksköterska bör man 

möta tonåringar på ett professionellt sätt och erbjuda de stöd som tonåringar behöver. Det är 

viktigt som sjukvårdspersonal att uppmärksamma deras behov lika mycket som patientens 

behov. Som sjuksköterska bör man också ha en god kommunikation med 

föräldern/föräldrarna för att skapa tillit, och för att få dem att vara delaktiga så att de kan ge 

information och stödja sin tonåring. 
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9.4 Förslag till fortsatt forskning   

Det behövs fortsatt forskning om ungdomar som anhöriga i den palliativa vården eftersom 

forskningsområdet är relativt outforskat. I forskningen som författarna granskat kom de fram 

till att barn/ungdomar inte får tillräckligt med stöd och information som de egentligen skulle 

behöva. De flesta artiklar som författarna läste var kvalitativa, men det krävs mer kvalitativa 

artiklar för att få inblick och en djupare förståelse, så att rätt stöd ges till ungdomar i en 

situation där de förlorar en förälder i en obotlig sjukdom. Det behövs också förbättring av 

riktlinjer för att sjuksköterskor ska kunna identifiera psykosociala stöd till barn/ungdomar.   

 

10. Slutsats 

Ungdomars upplevelser av att förlora en förälder i en obotlig sjukdom upplevdes individuellt 

och ungdomarna reagerade på olika sätt. Att vissa ungdomar tvingades leva i två världar kan 

både ses som negativt och positivt. Stöd och kommunikation från föräldrar, vårdpersonal, 

skola och vänner hade en avgörande roll för deras reaktioner och förmåga att hantera känslor. 

Otillräcklig information om den sjuke förälderns tillstånd skapade osäkerhet, oro, rädsla och 

ångest. Att inte heller få tillräckligt stöd från sin/sina föräldrar resulterade i otrygghet och 

ensamhet.  

Det är av stor vikt att Hälso-sjukvården uppmärksammar och ger individuellt stöd till 

tonåringar som har en palliativ förälder. I första hand ges stöd till föräldrarna så att de kan 

stödja sin/sina ungdomar.   
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Nursing &Allied Health Database 

Advanced Search 

Palliativ care 

AND 

Teenagers 

6514 

 

17 

2008–2018 

Peer Reviewed 

full text 

English 

5 3 Sveen, J., Kreicebergs, U., 

Melcuher, U. & Alvariza, 

A. (2016) 

 

Nursing &Allied Health Database 

Advanced Search 

Palliativ care 

AND 

Teenagers 

6514 

 

17 

2008–2018 

Peer Reviewed 

full text 

English 

5 3 Melcher, U., Sandell, R. & 

Henriksson, A. (2015) 

Nursing & Allied Health Database Palliative care 

 AND 

 life experiences 

AND  

adolescents 

6514 

1169 

49 

2008–2018 

Peer Reviewed 

full text 

English 

15 6 

 

Dehlin, L. & Reg, M-L. 

(2009) 

Nursing & Allied Health Database Palliative care 

 AND 

 life experiences 

AND  

adolescents 

6514 

1169 

49 

 

2008–2018 

Peer Reviewed 

full text 

English 

15  

6 

 

Phillips, F. (2014) 
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Nursing & Allied Health Database Palliative care 
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 life experiences 

AND  

adolescents 
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1169 

49 

2008–2018 

Peer Reviewed 

full text 

English 

15 6 Sheehan, D-K., Mayo, M-

M., Christ, G-H., Heim, 

K., Parish, S., Shahrour, 

G. & Draucker, C-B. 

(2016) 

Nursing & Allied Health Database Palliative care 

 AND 

 life experiences 

AND  

adolescents 

6514 

1169 

49 

2008–2018 

Peer Reviewed 

full text 

English 

15 6 Hansen, D-M., Sheehan, 

D-K., Stephenson, P-S. & 

Mayo, M-M. (2015) 

PubMed 

Manuell sökning 

Children´s 

experiences of 

participation in 

family 

supportprogram 

when their parents 

has incurable 

cancer 

    Bugge, K-E., Helseth, S. 

& Darbyshire, P. (2008) 

PubMed 

Manuell sökning 

Losing a parent to 

cancer: a 

preliminary 

investigation into 

the needs of 

adolescents and 

young adolts 

    Patterson, P. & 

Ranggandhan, A. (2010) 
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PubMed 

Manuell sökning 

Adolesent 

bereavement: 

embodied 

responses, coping 

and perceptions of a 

body awareness 

support programme 

    Bugge-K-E., Haugstvedt, 

K-T., Rokholt, E-G., 

Darbyshire, P. & Helseth, 

S. (2012) 

MEDLINE 

Fritextsökning  

Palliative care and 

teenagers 

30763 

18 

2008-2018 

english language 

 

 8 4 Henoch, I., Berg, C. & 

Benkel, I. (2015) 

MEDLINE 

Fritextsökning 

Palliative care and 

teenagers 

30452 

17 

2008-2018 

english language 

 

8 4 Alvariza, A., Lövgren, 

Malin., Byklun-Grenklo, 

T., Hakola, P., Furst, C-J 

& Kreicbergs, U. (2016) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

      
1. 

Sveen, J., 

Kreicebergs, 

U., Melcuher, 

U. & Alvariza, 

A. 

Teenagers’ reasoning about a 

parent’s recent death in cancer 

 

2015, 

Sverige, 

Palliative 

and 

supportive 

care  

 

Studien gick ut på att 

undersöka hur tonåringar 

resonerar kring en förälder 

som nyligen gått bort samt om 

hur deras liv är utan förälder. 

 

Metod: Kvalitativ studie 

Analys: Beskrivande och 

tolkningsdesign med kvalitativ 

innehållsanalys 

Datainsamling: 

Individuella intervjuer 

Urval: Tio tonåringar mellan 

14–19 år, sju pojkar och tre 

tjejer. Intervjun skedde 3–12 

månader efter föräldrars död. 

 

Resultatet av studien visade att 

tonåringar som hade förlorat en 

förälder i cancer upplevde de att 

det var de värsta som kunde 

hända. Det visade sig också att 

under den sista fasen av förälders 

död upplevde tonåringar ångest, 

sorg och bekymmer jämfört med 

efter döden. Några av tonåringar 

höll tillbaka sin egna sorg för att 

inte belasta föräldern 

2. 

 

Melcher, U., 

Sandell, R. & 

Henriksson, A. 

Maintaing everyday life in a 

family with a dying parent: 

Teenagers´ experiences of 

adapting to resposibility 

2014, 

Sverige, 

Palliative 

and 

supportive 

care 

Syftet var att forska fram hur 

tonåringars vardag påverkas 

samt hur de anpassar sig efter 

situationen i vardagen när en 

förälder är i livet slutskede. 

 

Metod:  Kvalitativ studie 

Analys: Beskrivande och 

tolkningsdesign med kvalitativ 

innehållsanalys 

Datainsamling: 

Individuella intervjuer 

Urval: 

Tio tonåringar mellan 14–19 år, 

sju pojkar och tre tjejer. 

Intervjun skedde 3–12 månader 

efter en förälders död. 

 

Tre teman kom fram under 

analysen: ”förståelse av 

sjukdomen” ”förberedelsen av 

förlusten ” och ”känslor av 

ensamhet och stöd”. 

 

Resultatet visade att tonåringarna 

kände att de hade ansvar för både 

föräldrar och syskon.  
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3. 

 

Dehlin, L. & 

Reg, M-L. 

Adolescents´experiences of a 

parent´s seroous illness and 

death 

2009, 

Sverige, 

Palliative 

and 

supportive 

care 

Syftet med denna studie var 

att beskriva ungdomars 

erfarenheter av att ha en 

förälder med en allvarlig 

sjukdom samt efter förälders 

död.  

 

Metod:  Kvalitativ metod  

Analys: kvalitativ 

analysmetodik där forskaren 

söker viktiga uttalanden om 

fenomenet. 

som studeras genom upprepade 

mätningar av materialet 

Datainsamling: individuella 

intervjuer med öppna frågor 

Urval: intervjuer där fem 

ungdomar deltog i ålder 14–17. 

 

 

I resultatet av denna studie kom 

forskarna fram till att förälders 

sjukdom visade sig vara ett stark 

hot då ungdomar insåg att både 

deras och familjens liv skulle 

kraftigt förändras. Ungdomar 

använde sig av olika strategier för 

att hantera situationen.  Till 

exempel att undvika prata om 

sjukdomen. De beskrev att de 

kände sig ensamma trots att de 

hade vänner och familj vid sin 

sida. Resultatet visade att 

ungdomarna kände att de hade 

mognat snabbare jämfört med sina 

vänner samt att deras tankar, 

värderingar och relationer hade 

förändrats.   

Resultatet beskrivs i tre 

kategorier:  

Ungdomar skapade bra atmosfär 

hemma för att få ökad känsla av 

välbefinnande för att detta kunde 

upplevas som känslan av hopp.  

Under sjukdomsförloppet tog 

Ungdomar ansvar för de praktiska 

sysslor hemma då den sjuke 

föräldern var för svag för att 

kunna hjälpa till. 
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4. 

Phillips, F. 

The experiences of 

adolescents who have a parent 

with advanced cancer: A 

phenomenological inquiry 

2014, 

USA, 

Palliative 

and 

supportive 

care 

 

Att få förståelse för 

ungdomars erfarenheter hur 

det är att ha en förälder som 

har avancerad cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod: En kvalitativ metod 

med ett hermeneutiskt och 

fenomenologiskt 

tillvägagångsätt 

Analys: Forskaren utförde en 

läsning och studerade hela data, 

inklusive alla transkriberade 

intervjuer. Med en 

fenomenologisk analys metod. 

Datainsamling: 

med djupgående 

semistrukturerade intervjuer.  

Urval: Tio tonåringar i åldern 

14–17 år intervjuades (sju 

pojkar tre flickor). 

Analysprocessen gjordes genom 

att forskaren antecknade varje 

uttryck ungdomarna hade sagt 

angående cancer upplevelsen. 

Fyra teman framkom ur analysen: 

” livet avbröts” ” vara där” ” 

hantera känslor” ” positiva 

erfarenheter”  

Det fanns en viss osäkerhet samt 

brist på kontroll som vävdes i 

deras nuvarande liv och hur de såg 

på framtiden. Tonåringar tog på 

sig förälders ansvar. De beskrev 

att de fick mycket hjälp från 

omgivningen. Tonåringar beskrev 

att cancern ledde till att de 

uppskattade livet, förstärker 

familjerelationer. De blev mer 

medvetna om människors behov, 

lärde sig om empati och uppskatta 

vad man har i livet.  
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5. 

Sheehan, D-K., 

Mayo, M-M., 

Christ, G-H., 

Heim, K., 

Parish, S., 

Shahrour, G. & 

Draucker, C-B. 

Two Worlds: Adolescents 

strategies for managing life 

with a parent in hospice 

2016, 

USA, 

Palliative 

and 

supportive 

care 

Syftet med denna studien var 

att skapa en modell som 

förklarar vilka strategier 

ungdomar använde sig av för 

att hantera de stressade 

situationen som de upplevde 

under de sista månaderna av 

den sjuke förälders liv samt 

efter att de avlidit.     

Metod: Kvalitativ studie 

Analys: Grounded-theory-

metod. 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju med 

öppna frågor. 

Urval: 17 

föräldrar/vårdnadshavare, 14 

sjuka föräldrar och 30 

ungdomar. Av dessa familjer 

var det sex familjer som blev 

intervjuade efter att föräldern 

avlidit. De var 26 familjers 

ungdomar där deras förälder 

hade fått vård på hospice i 

northöstra Ohio.  

 

 

Resultatet visade att ungdomars 

liv bekräftades utifrån 2 världar. 

Där ena världen beskrevs som en 

normal värld för ungdomar där de 

utförde olika praktiska aktiviteter, 

deltog i skolan, spenderade tid 

med vänner.  

I den andra världen spenderade de 

tid med den sjuke föräldern där de 

besökte hen på sjukhuset, tog hand 

om hen. I hemmet tog 

ungdomarna på sig mer ansvar i 

huset exempelvis 

hushållsuppgifter och 

omhändertagande av sina syskon. 

Problematik för ungdomarna var 

att leva i båda värdarna.  
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6. 

Bugge-K-E., 

Haugstvedt, K-

T., Rokholt, E-

G., Darbyshire, 

P. & Helseth, S. 

Adolesent bereavement: 

embodied responses, coping 

and perceptions of a body 

awareness support programme 

 

2012, 

Norge, 

Journal of 

clinical 

Nursing 

Studien beskriver att hjälpa 

ungdomar som går genom 

krissituationer på grund av sin 

förälders eller syskons död 

genom ett stödprogram. Med 

hjälp av stödprogrammet ska 

ungdomarna få insikt av 

kroppsliga reaktioner så det 

kan skapa coping strategier. 

Metod: Kvalitativ 

Analys: hermeneutisk-

fenomenologisk design 

Datainsamling: Djupintervjuer  

Urval: 15 ungdomar som 

nyligen deltagit i 

beredskapsstödprogrammet 

bjöds till denna studien där sju 

av de i ålder 13–18 var villiga 

att deltaga. 

 

 

I resultatet skriver författarna att 

en del av ungdomarna tog ansvar 

och började göra allt som 

förväntades av dem både i skolan 

och i hemmet. Några av 

deltagarna berättar att de var mer 

aktiva och strävade efter att vara 

”perfekta”.  De flesta ungdomar 

undvek att prata om situationen i 

hemmet och med andra i deras 

omgivning för att motverka starka 

känslor. De var smärtsamt att 

öppna sig och de ville inte gråta 

framför andra. 

 

Med hjälp av detta program blev 

deltagarna mer medvetna och om 

sina kroppsliga signaler och 

uppmärksammade tekniken som 

presenterades.   

 

De visade sig att deltagarna 

försökte undvika de kroppsliga 

demissionerna av sorg vilket kan 

vara kraftfullt och försvagande. 

 



  
34 (37) 

 

 

7. 

Hansen, D-M., 

Sheehan, D-K., 

Stephenson, P-

S. & Mayo, M-

M. 

Parental relationships beyond 

the grave: 

Adolescents´descriptions of 

continued bonds 

2015, 

USA, 

Palliative 

and 

supportive 

care 

Att beskriva tre sätt ungdomar 

kan fortsätta sin relation med 

sin förälder trots att föräldern 

har avlidit. 

 

Metod: Kvalitativ 

Analys: 

Data samlades in med hjälp av  

Konventionell 

innehållsanalysmetod (Hsieh & 

Shannon, 2005). Med hjälp a  

Datainsamling: Individuella 

semistrukturerade intervjuer  

Urval: nio ungdomar. Sex 

familjer som deltog i en 

longitudinell studie kontaktades 

efter dödsfallet av föräldern. 

Nio ungdomar i åldern 12-18 år 

fick godkännande av sin 

förälder att deltaga i 

intervjuerna som skedde 2-13 

månader efter förälderns död.  

 

 

Alla nio ungdomar bortsett från en 

pojke på 14 år upplevde en inre 

fortsatt relation med sin avlidna 

förälder. De fortsatte sin relation 

med sin förälder på tre sätt. De 

upplevde inre möten med 

föräldern, de lyssnade på 

förälderns inre vägledning, och de 

behöll minnesföremål för att 

påminna dem om föräldern.  
En utav ungdomarna upplevde att 

hennes pappa pratade med henne i 

sömnen. Han sa ”Jag är alltid stolt 

över dig” ”Jag saknar dig” och 

”Jag älskar dig”. En pojke brukade 

titta på sin pappas Facebook sida 

för att minnas sin pappas historier.  
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8. 

Bugge, K-E., 

Helseth, S. & 

Darbyshire, P. 

Childrens Experiences of 

participation in a Family 

Support Program When Their 

parent Has Incurable Cancer 

2018, 

Norge, 

Cancer 

Nursing 

Att utvärdera förebyggande 

stödprogram för barn i 

åldrarna 5–18 år när en 

mamma eller pappa har en 

obotlig form av cancer. Syftet 

med familjestödsprogrammet 

var att förhindra psykosociala 

problem, hjälpa familjen att 

tala om sjukdomen och ge 

barn kunskap om sådant som 

har skapats till följd av 

sjukdomen.  

 

Metod: Kvalitativ design med 

beskrivande data. 

Analys: Kvalitativa intervjuer 

med ett fenomenologisk 

hermeneutiskt sätt att tolka. 

Datainsamling: 

Djupintervjuer  

Urval: Sex familjer som 

genomgått stödprogrammet med 

minst ett barn i åldern 5–18 år. 

12 barn i åldern 6–16 år deltog.  

Resultat: Resultatet visade att 

barnens reaktioner på sin förälders 

sjukdom påverkade deras dagliga 

liv genom ångest, ilska, 

sömnproblem och aggression. 

Andra studier har nått samma 

resultat. En pojke på 15 år 

berättade att han kände sig sjuk på 

grund utav sin förälders sjukdom. 

Det kändes som han skulle kräkas. 

Han beskrev att han tyckte det var 

väldigt bra att prata med 

personalen som höll i 

stödprojektet. Han ville inte prata 

med sina föräldrar om sina 

problem. 
 Tre hälsofrämjande åtgärder lyfts 

fram. Stödja familjen att prata om 

sjukdomen, ge barnen kunskap, 

säkerhet och hjälp. Samt stödja 

familjeplanen för framtiden.     
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9. 

Patterson, P. & 

Ranggandhan, 

A. 

Losing a parents to cancer: a 

preliminary invastigation into 

the need of adolescents and 

young adults 

2010, 

Australien, 

Palliative 

and 

supportive 

care  

Att identifiera och förbättra 

förståelsen av behov hos 

ungdomar och unga vuxna 

som har förlorat en förälder i 

cancer. 

Metod: En kvalitativ metod 

med frågeformulär. 

Analys: Tematisk analys med 

trovärdighetsanalysering 

(Cohens`kappa reliability 

coeffisient was k=0,8 

Datainsamling: 

Deltagarna rekryterades från ett 

stödprogram som tillhandahåller 

tjänster som är utformade för att 

möta psykosociala behov hos 

ungdomar (12–24 år) som har 

lever med eller har förlorat 

någon nära anhörig i cancer.  

Urval: De skickades ut 

frågeformulär och totalt deltog 

62 deltagare, 34 st i åldern 12-

17 år och 28 st i ålder 18-23 år.  

Det mest omtalade behovet i båda 

grupperna var behovet av mer stöd 

och förståelse från andra. Under 

de här behovet låg sub teman som 

var lärare/utbildning, vänner, 

människor i allmänhet och 

familjemedlemmar. En tjej på 19 

år beskrev att hon behövde vänner 

som förstod som inte bara sa att 

allt kommer att bli bra. Hon kände 

att det var hon som fick hjälpa 

sina vänner att hantera situationen 

när det egentligen var hon själv 

som behövde hjälp och förståelse. 

 

10. 

Henoch, I., 

Berg, C. & 

Benkel, I 

The shared Experience Help 

the Bereavement to flow: A 

Family Support Group 

Evalution 

2015, 

svensk,  

American 

Journal of 

Hospice & 

Palliative 

Medicine 

Utvärdering av familjers 

erfarenheter av familjehjälps 

grupper när en förälder har 

dött 

Metod: Mixad metod 

Analys: Kvantitativ data 

analyserades med beskrivande 

statistik och de kvalitativa 

frågorna analyserades med 

kvalitativ innehålls analys 

Datainsamling: 

Intervjuer och frågeformulär  

Urval: Familjer som förlorade 

en förälder bjöds in att delta i en 

studie. De fick svara på 

frågeformulär både innan och 

efter intervjuerna. Deltagarna 

delades in i grupper barn 8-12 

år, tonåringar 13-19 år, unga 

vuxna och föräldrar totalt 82 st.  

Att dela erfarenheter med andra 

familjer hjälpte deltagarna att 

komma vidare i sorgearbete. 

Deltagarna var nöjda med 

familjehjälps grupperna och 

gjorde bra resultat i 

utvärderingarna  
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11.  

Alvariza, A., 

Lövgren, 

Malin., Byklun-

Grenklo, T., 

Hakola, P., 

Furst, C-J & 

Kreicbergs, U. 

How to support teenagers who 

are losing a parent to cancer: 

Bereaved young adults´advice 

to healthcare professionals- A 

nationwide survery 

 

2016, 

svensk, 

Palliative 

and 

supportive 

care 

Syftet med studien var att  

Få råd från deltagarna till 

vårdgivare hur de kan stötta 

tonåringar som förlorar sin 

förälder i cancer. Deltagarna 

var vuxna som hade förlorat 

en förälder i tonårsåldern. 

Metod: En kvalitativ metod 

med frågeformulär 

Analys: Tolkningsdesign med 

kvalitativ innehållsanalys  

Datainsamling: 

öppen fråga om rådgivning till 

vårdpersonalen. De som var 

villiga att deltag i studien fick 

ett anonymt frågeformulär,   

 

Urval: Det var 851 unga vuxna 

som hade förlorat en förälder i 

cancer när de var vid 13–16 år. 

Studien gjordes 6-9 år senare. 

 

Fyra teman uppkom i resultatet ” 

att ses och erkännas” ” att förstå 

och förbereda sig för sjukdom, 

behandling och den förestående 

döden” “att få stöd anpassat till 

den enskilda tonåringens behov” 

 

Det beskrivs att när en tonårings 

förälder får en cancerdiagnos 

upplevs det av tonåringen som den 

mest traumatiska händelsen i deras 

liv. Studiens resultat visade att det 

var viktig att se och ge individuellt 

stöd till varje tonåring samt att 

anpassa kommunikationen utefter 

varje individ.   
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