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FÖRORD 

Denna rapport är en beskrivning av ett 3-årigt vårdutvecklingsprojekt under åren 1999 – 

2001. Den innehåller erfarenheter av arbetet med barnfamiljer och utvecklandet av en 

modell för införandet av familjeorienterat arbetssätt inom cancervården. Projektet utgår 

från barnfamiljen, vilket rapporten beskriver. Den sjuka förälderns situation, som delvis 

studerats inom projektet, har presenterats i en doktorsavhandling december 2004 av Eva 

Elmberger: Att som förälder få en cancersjukdom, erfarenheter av föräldraansvar.  

Vi vill rikta ett varmt tack till Cancerfonden för förtroendet och 

möjligheten att genomföra idén med riktat stöd till barnfamiljen där en förälder fått 

cancer. Verksamheten är nu permanentad på Radiumhemmet, Karolinska 

Universitetssjukhuset genom att en ny tjänst inrättats för en sjuksköterska med 

psykosocial kompetens  för stöd till barnfamiljer. 

 

Stockholm den 25 maj 2007 

 

 

 

Margaretha Hedström           Eva Elmberger  Christina Bolund  

 
 
Kontakta gärna Margaretha Hedström för mer information om projektet 
Telefon 08-5177 70 52 
E-post: margareta.b.hedstrom@karolinska.se 
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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Fram till för ca 10 år sedan fanns barnen till cancersjukvårdens patienter inte i 

fokus för det som var sjukvårdens uppgift. Allt fler patienter ställde då frågor om hur de 

skulle ”berätta för barnen”. I den hemsjukvård som började byggas upp för patienter i 

palliativt skede blev hela familjen och även barnen synliggjorda men det krävdes nya 

arbetssätt för att möta de anhöriga barnens behov. Ett Nätverk för barn till svårt sjuka 

patienter och barn i sorg startades i början av 90-talet i Stockholm. Nätverket samlade 

kunskap och erfarenhet samt stimulerade till nya arbetsformer, däribland en 

informationsbok för barn och detta utvecklingsprojekt.  

 

Syfte: Projektet syftade till att uppmärksamma och utveckla omhändertagandet av 

barnfamiljer, där en förälder har cancer genom att: 

• kartlägga behov och önskemål hos cancerpatienter för stöd i att vara förälder och 

för deras barn 

• utveckla stödformer och arbetssätt som kan hjälpa familjen och dess medlemmar 

att handskas med problem  och hitta utvecklingsmöjligheter och livskvalitet 

• sprida kunskap till personal och påverka cancersjukvården till att införa ett 

familjeorienterat arbetssätt.  

  

Målsättningar var att:  

a. inventera behov och önskemål hos cancerpatienter och deras familjer 

b. utveckla arbetssätt för en psykosocialt specialiserad sjuksköterska att stödja 

barnfamiljer där en förälder har cancer 

c. skapa former för samtal med patienternas barn i olika åldrar 

d. utröna behov av specialistmedverkan i form av psykiatrisk och barnpsykologisk 

    kompetens och familjeterapi 

e. skapa samarbetskanaler med familjeenheter inom kommunens organisation 

f. utprova ”Din Bok när mamma eller pappa är sjuk” som pedagogisk intervention och 

   erbjuda Cancerfondens skrift ”Vad säger jag till barnen?” 

g. skapa ett program för familjeträffar, där familjer får träffa varandra 

h. dokumentera erfarenheter och arbetssätt samt sprida dessa till cancersjukvårdens  

    personal 

i.  planera fortsatta vetenskapliga studier med avgränsade frågeställningar. 
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Genomförande: 

Ca 100 patienter och deras familjer har deltagit i projektet. De fick hjälp och stöd på 

olika nivåer och i olika konstellationer som till exempel enbart barnen, partner och 

patient eller hela familjen. Den grundläggande nivån av stöd var med hjälp av till 

exempel en grundutbildad sjuksköterska och stöd på andra nivåer var beroende på de 

hjälpsökandes behov och genomfördes av terapeutiskt utbildad sjuksköterska eller 

motsvarande kompetenta läkare eller socionomer. Den högsta nivån av stöd var terapi 

som tillhandahölls av specialutbildad personal. Familjeträffar anordnades för att hela 

familjen skulle kunna få stöd.  

 

Resultat: 

Det visade sig finnas flera gemensamma teman som de flesta familjerna tog upp. Det 

främsta var att barnen var källa till glädje och ansvar, att alla även barnen ville vara 

delaktiga och att kampen mot sjukdomen tog mycket energi. Andra familjer hade mer 

specifika behov av samtal och problemlösning omkring ekonomiska och juridiska 

problem som att skriva testamente eller ordna viljeyttring i samband med en förälders 

död, att lösa relations- och kommunikationsproblem och att bearbeta oro inför 

framtiden. 

 

Betydelse:  

Ett familjeorienterat arbetssätt ligger i linje med allmänhetens krav och förväntningar 

och med sjukvårdspersonalens intentioner av att ge en god vård till patient och 

närstående. Däremot har sjukvårdshuvudmännen inte ännu tagit beslut om de 

närstående, inklusive barnen, ska vara en målgrupp i vården. Det skulle då innebära nya 

behov av kunskaper, mer tid och nya arbetssätt. Det nu aktuella projektet har inventerat 

behov och utvecklat arbetssätt då en förälder har cancer och visar på att ett genomtänkt 

bemötande i samband med sjukdom i familjen kan underlätta anpassning till en svår 

livssituation för alla familjemedlemmar genom bland annat utvecklandet av pedagogiska 

åtgärder. Vi är övertygade om att detta också är en långsiktig preventiv åtgärd, som kan 

förebygga psykosociala problem bland barnen under deras uppväxt och även i vuxen 

ålder. 
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INLEDNING 
 
För att samla kunskap kring barnens situation när en förälder får en livshotande 

sjukdom, till exempel cancer, bildades i Stockholmsregionen 1993 ett ” Nätverk för barn 

till svårt sjuka föräldrar och barn i sorg”. Christina Bolund (CB), psykiatriker/onkolog, och 

Margaretha Hedström (MH), leg sjuksköterska/samtalsterapeut, var samordnare. 

Behovet av att ta vara på barnens intresse i ett nätverk väcktes av dels professionella, 

dels personliga erfarenheter. Intresset för barnens situation uppkom för MH genom 

arbete på en gynekologisk avdelning på Radiumhemmet där frågor uppkom som Hur 

mår patienternas barn? Vem frågade efter var de fanns? Vem tog hand om dem när 

mamma låg på sjukhus? De fanns sällan på sjukhuset. Varför?  Samtal från anhöriga till 

cancerupplysningens telefonrådgivning väckte insikt om behov av stödverksamheter för 

barn som lever med en förälder som har cancer. Nätverket kom att omfatta ett 70-tal 

representanter från sjukhus, hemsjukvårdsteam, enheter för palliativ vård, barn- och 

ungdomspsykiatriska enheter och vuxenpsykiatriska mottagningar. Nätverket hade 

samarbete med Rädda Barnen, som fokuserade sitt arbete på barn i sorg. Eva Elmberger, 

lektor, har deltagit i Nätverket och har parallellt med detta utvecklingsprojekt bedrivit 

forskning omkring att vara förälder med cancer, vilket har resulterat i en 

doktorsavhandling som speciellt fokuserade på föräldraansvaret (Elmberger 2004).  

Verksamheten i nätverket har under åren bestått av föreläsningar, 

nyhetsblad och arbetsgrupper omkring etiska frågor, utbildning samt studiecirklar för 

hemsjukvårdspersonal med stöd från Cancerfonden. Vidare har en broschyr framställts 

”Din bok - när mamma eller pappa är sjuk” (Ehres, 1997), litteratur har inventerats, 

projekt för utveckling av stöd till cancerpatienter i deras roll som föräldrar har startats, 

liksom barnvänlig miljö på sjukhus samt förmedling av barnpsykologiska resurser har 

inrättats. Liknande nätverk har senare bildats på några platser i landet.  

De etiska frågorna om sjukvårdspersonalens mandat att ta hand om 

patienternas barn och arbeta med ett familjeperspektiv belyses av FN’s barnkonvention, 

som ger alla myndigheter en aktiv roll att se till barnens intressen i sin utövning, så också 

sjukvården. Detta genomsyrade också diskussionerna på Nordisk Cancerunions 

patientstödskonferens i Oslo 1997. 

Tanken med nätverksarbetet var att ta vara på samhällets samlade resurser 

för att inom regionen kunna erbjuda olika stödformer. Vi såg också nödvändigheten att 

stimulera utvecklingsarbete i nya multiprofessionella samarbetsformer i vuxensjukvården. 

Erfarenheter från nätverket var att det finns stor vilja och ambition hos 
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sjukvårdspersonal att stödja familjer och barn men att professionellt arbetssätt saknas 

och behöver utvecklas, utvärderas och spridas inom den onkologiska sjukvården och i 

den palliativa vården. Sannolikt behövs också förstärkning av personalresurserna när nya 

klientgrupper tillkommer. Kontakter med och studiebesök hos närliggande team 

stimulerade till tankar om hur hela familjens behov kan tillgodoses och deras resurser 

tillvaratagas, till exempel genom kursverksamheten vid Montebello i Norge, 

familjeterapeuten och prästen Tore Kristian Lang, Marilyn Reif utbildningsledare vid Sir 

Michael Sobell House,  Oxford, barnpsykologen Kati Falk vid Barnpsykiatriska 

konsultteamet i Lund och familjeterapeuten Nanna Sigurdardottir, Reykjavik.  

Frågor som utvecklades inom nätverket var: Hur stora är behoven av 

familjestöd? Vem tillgodoser barnens behov? Vilka resurser och kunskaper behövs? När 

behöver specialister anlitas vid sidan om ordinarie personal? Vilka insatser ska samhället 

stå för? Vilka etiska frågor uppstår då den friska partnern och barnen blir sjukvårdens 

klienter? Vissa av dessa frågor faller inom och andra utanför ramen för detta projekt, 

som fokuserar på stöd för barnfamiljer. 

 

 

BAKGRUND 
 
Cancer är en av våra folksjukdomar och drabbar cirka 45 000 personer per år i Sverige. 

Många av dessa, okänt hur många, är föräldrar till mindre barn och tonåringar. Cirka 40 

% fler kvinnor än män får en cancerdiagnos i åldrar då man har hemmaboende barn, 15-

55 år (Cancer Incidence in Sweden, 2004) eftersom bröstcancer och gynekologisk cancer 

drabbar kvinnor i medelåldern i hög utsträckning. Cancerbehandlingen är ofta långvarig 

och krävande med en efterföljande och mödosam rehabilitering. Många blir botade och 

många lever med cancer i kroniska skeden på grund av dagens förbättrade möjligheter att 

bromsa sjukdomsförloppet. Men många, även yngre patienter, dör i sin sjukdom efter 

månader eller år.  

Barn till cancerpatienter är en grupp vars liv påverkas starkt av den 

situation som hela familjen har att bemästra inför cancersjukdomen och dess följder 

(Struvland, Dyregrov, 1992). De vuxna, såväl den friska som den sjuka föräldern, har inte 

alltid uppmärksamhet och kraft över för barnen. Senkonsekvenser kan bli att barnens 

utveckling påverkas så att de i ökad frekvens får psykiska besvär under uppväxten eller i 

vuxen ålder (Baider et al, 1996). Cancerdiagnosen påverkar hela familjen och familjens 

livsmönster förändras med ny fördelning av ansvaret för hem och barn (Berterö, 1996). 
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I litteraturen finns ett brett stöd för att barn är en riskgrupp i samband 

med föräldrars sjukdom. Bowlby (1973) publicerade sina banbrytande verk om barns 

reaktioner på separation. Barn kan känna sorg från den ålder det har en relation till 

modern och då de utvecklar sin förmåga att etablera och behålla relationer till andra 

människor. För en framtida positiv utveckling av personligheten är det viktigt hur barnet 

genomgår processen i samband med separation mellan mor och barn (Bowlby, 1973). 

Barn behöver stöd och hjälp att hantera känslor och reaktioner i samband med förlust, 

för att senare i livet kunna möta andra krissituationer (Edvardsson, 1985; Dyregrov, 

1990; Devlin, 1996). Reaktioner efter förluster kan ackumuleras om barnet inte får hjälp 

och kan vid senare förluster utlösa svår psykisk insufficiens (Jawett, 1982).  

 

Studier av barns och föräldrars behov då en förälder har cancer 
 
Det finns ett fåtal empiriska studier av barnens situation i samband med en förälders 

cancerdiagnos. Rädslan att föräldern ska dö kombineras med förälderns rädsla för vad 

som ska hända barnet om föräldern dör (Struvland & Dyregrov, 1992; Heiney et al, 

1997). Förälderns funktion som rollmodell rubbas för barnet (Evans, 1996). Flest 

svårigheter och mest oro vid en förälders cancerdiagnos hos barn i olika åldrar fann man 

hos tonårspojkar med påverkan på skolarbete, sport och fritidsaktiviteter (Nelson m fl, 

1994). Northouse och Northouse (1987) fann vid genomgång av circa 200 studier 

avseende kommunikation ur professionellt och patient/-familjeperspektiv att det stora 

problemet för familjemedlemmarna omkring en cancerpatient var att erhålla 

information, tackla hjälplösheten och härbärgera sina känslor. Familjemedlemmar får 

ofta ta en vårdgivande roll hur oförberedda de än kan vara på den (Schumacher, 1996). 

Hos närstående barn fann man symtom på psykologiska problem efter en förälders 

cancerdiagnos (Siegel m fl, 1996) ofta i form av skuldkänslor (Thamm, 1996). Barnen 

kunde dock säga att de mådde bra även om situationen var ömtålig och då speciellt vid 

diagnos och när sjukdomsförloppet ändrades (Helseth & Ulfseat, 2003). Föräldrarna 

underskattade ofta barnens behov av stöd och uppfattningen av behovens art skiljde sig 

åt mellan barn och föräldrar (Welch m fl, 1996). För att kunna stödja barnen behövs en 

åldersrelaterad identifiering av deras behov och hur de reagerar när en förälder får cancer 

(Östlinder, 2004).  

  I Sverige har Forinder (2000) studerat föräldrars erfarenheter i samband 

med sitt barns cancersjukdom. Att fokusera på möjligheterna är ett sätt att hantera 

situationen utifrån en positiv grundsyn och inte låta livet domineras av en påfrestande 
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diagnos och behandling. Hon beskriver hur föräldrarna hanterar situationen med hjälp 

av anpassningsuppgifter ”det handlar om att uthärda det outhärdliga”.  Parallellt med att 

vårda den sjuke har föräldrarna en uppgift att återställa vardagen. Detta synsätt kan 

överföras till situationen när en förälder får cancer som också strävar att återfå en 

fungerande vardag i den nya livssituationen 

Under de senaste decennierna har studier av familjer med en sjuk förälder 

kommit igång, till exempel Elmberger m fl (2000, 2002, 2004, 2005). Resultaten visade 

att varje familj hanterade sina kriser och transitioner (övergångssituationer) på sitt eget 

unika sätt. Flera olika kriser och andra livsavgörande händelser inträffade ofta inom en 

kort tidsperiod, till exempel cancerdiagnosen kom samtidigt som familjen fick barn, 

genomgick separation, att dödsfall skedde inom familjen eller att någon i familjen blev 

arbetslös. Elmberger m fl fann i sina studier att personalen inte frågade efter om det 

fanns hemmaboende barn i hushållet. Detta upplevdes som speciellt sårbart när det var 

en ensamvårdande förälder. Patienterna vårdas numera mycket kort tid på sjukhus och 

upplever tidspress hos personalen och söker inte spontant stöd för händelser som 

upplevs ligga utanför sjukvårdens ansvar.  Dock visar erfarenheten att det finns en 

allmänt utbredd förväntan hos yngre människor att det ska finnas psykosocialt stöd för 

hela familjen då en familjemedlem blir sjuk. Wettergren (2002) undersökte olika faktorer 

som påverkar livskvaliteten för hematologiska cancerpatienter och fann att familjen hade 

störst betydelse och att sjukdomen hade stort inflytande på familjelivet. Att ha 

samhörighet med familj och närstående framträdde som betydelsefullt i berättelserna 

från 16 personer i en studie om lidande i en palliativ vårdsituation ( Öhlén, 2001).  

 

Sjuksköterskans funktion som stöd för barn och barnfamiljer 
 
Sjuksköterskan befinner sig i ”första frontlinjen” och har tillfälle att identifiera behov 

och erbjuda hjälp när en förälder får cancerdiagnos och under behandlingstiden 

(Northouse, Northouse, 1987; Feldstein, Rait, 1992). Patienter och anhöriga efterfrågar 

information om medicinska och psykologiska aspekter (Carlsson, 1998). Sjuksköterskan 

kan ha en aktiv roll i stöd och rehabilitering genom undervisande och stödjande 

funktioner, som befrämjar tidig start av rehabiliteringsprocessen (Socialstyrelsen 2005). 

Att möta hela familjens behov kräver dock en hög grad av kunskap och professionalism.  

I Norge har cancerföreningen stött ett projekt i Tromsö där en 

sjuksköterska har en rådgivande roll för barn vars föräldrar är sjuka. Projekttiden har 

utnyttjats till att förklara för barnen och omgivningen hur sjukdomen kan påverka 
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familjen (Norsk Kreftforenings årsbok 1997). Norsk Kreftforening har också utvecklat 

en informationsvideo om barn som anhöriga  ”Jeg har ikke gjort leksene i dag, min mor 

fikk kreft i går…”, samt skrifterna ”Når mor eller far får kreft”, ”Når foreldre dör” och 

”Kjemomannen Kasper”.  

Numera har samtal om barnen och att vara förälder med cancer en given 

plats i de rehabiliteringsprogram som drivs vid Radiumhemmet, i föreläsningsserien 

Radiumhemmet lär ut, i programmet för Kom-igång-grupper efter kurativt syftande 

behandling (Berglund, 1995) och i dagvårdsgrupper under palliativ fas (Gustafsson, 

2001). Många patienter har föreslagit att de anhöriga, make/maka resp barn skulle 

komma för att få kunskap och stöd, anpassat för deras behov. För närstående till 

cancerpatienter finns sedan många år så kallade anhöriggrupper (Larsson, Norman, 

Langius, 1991).  

Flera modeller har skapats internationellt för att systematiskt bygga upp 

stöd för familjer där en förälder fått cancer (Feldstein & Rait, 1992; Wright m fl, 2002). 

De innefattar åtgärder som syftar till att stödja familjens normala utveckling och stärka 

möjligheten att hantera sjukdomen i samverkan mellan sjukvården, ideella organisationer 

och samhället. Schumacher och Meleis (1994) har utvecklat en modell för 

sjuksköterskearbete med preventiv omvårdnad. Den kan användas när en sjuk 

familjemedlem har som mål att hitta ny balans och välbefinnande efter genomgången 

kris. Dessa modeller behöver utvecklas för att passa svenska förhållanden och tydliggöra 

familjens delaktighet (Elmberger, 2004). 

Gruppstödsprogram för familjer ger möjligheter att utbyta erfarenheter 

angående den speciella situationen (Johnson & Lane, 1991; Thiel de Bocanegra, 1992). 

Stödprogram för barn, "Kids Can Cope", (Taylor-Brown m fl, 1993) designades för barn 

och tonåringar, 5 - 18 år, med en förälder som nyligen fått en cancerdiagnos. Avsikten 

med dessa program var att hjälpa barn och ungdomar att lära sig mer om cancer och 

cancerbehandling, att ge dem möjlighet att dela sina känslor och upplevelser med andra i 

samma situation samt vidga deras anpassnings-strategier.  Vid Sir Michel Sobell House, 

en palliativ vårdenhet i Oxford, har bl a Reif och Staveley (pers medd) utvecklat en 

familjebedömningsmodell med syfte att hitta de familjer som kan behöva speciellt stöd 

under sjukdomstiden och efter dödsfall. I modellen tas hänsyn till livskriser av andra slag, 

till psykisk hälsa och tillgång till stöd från omgivningen. De sårbara familjerna erbjöds 

kontakt med någon i teamet med speciell kunskap om barn eller remitterades till andra 

professionella rådgivare. 



 10  
 

Vid Rehabiliteringscentret Montebello, Norge, drivs återkommande 

familjerehabiliteringsprogram med stöd av försäkringskassan. Cirka 15 familjer kommer 

från hela landet på remiss från sina läkare. Deltagarna får ett strukturerat program med 

undervisning om sjukdom/behandling, krisreaktioner, samlevnad, juridik etcetera. 

Deltagarna kan dela sina erfarenheter under professionell ledning i vuxen- respektive 

barngrupper. Vid Montebello finns även veckoprogram för barn och förälder, som mist 

en anhörig. Olika andra former av stödverksamhet för barn i sorg finns beskrivna 

internationellt, till exempel St. Mary's Grief Support Centre i Minnesota (Wolfe, 1994), 

vilket fungerar som ett heltäckande ”paraply” för varierande slag av stödprogram och 

service för barn i sorg. Informationsbroschyrer och skrifter för barn och om hur man 

pratar med barn i sorg är utgivna av till exempel Cancerlink i UK och Norsk 

Kreftforening.  Rädda barnens försöksverksamhet för ”barn som mist” har beskrivits av 

Gyllenswärd (1997) och i broschyrer som kan beställas från Rädda Barnen. Bolund m fl 

(1996) och Fürst (2000) har vid kartläggning avseende jämställd vård konstaterat att 

inom cancervården är behoven och formerna för gruppsamtal och samtalsterapi olika för 

män och  kvinnor.  

 

 

SYFTE  
 
 Projektet syftade till att uppmärksamma och utveckla omhändertagandet av 

barnfamiljer, där en förälder har cancer genom att: 

• kartlägga behov och önskemål hos cancerpatienter för stöd i att vara förälder och 

för  barn till föräldrar med cancerdiagnos 

• utveckla stödformer och arbetssätt som kan hjälpa familjen och dess medlemmar 

att handskas med problem och hitta utvecklingsmöjligheter och livskvalitet 

• sprida kunskap till personal och påverka cancersjukvården till att införa ett 

familjeorienterat arbetssätt. 

 

 
MÅLSÄTTNING 
  
för detta vårdutvecklingsprojekt var att  

a. inventera behov och önskemål hos cancerpatienter och deras familjer 
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b. utveckla arbetssätt för en psykosocialt specialiserad sjuksköterska att stödja      

barnfamiljer,  där en förälder har cancer 

c. skapa former för samtal med patienternas barn i olika åldrar 

d. utröna behov av specialistmedverkan i form av psykiatrisk och barnpsykologisk 

kompetens och familjeterapi 

e. skapa samarbetskanaler med familjeenheter inom kommunens organisation 

f. utprova skriften ”Din Bok när mamma eller pappa är sjuk” som pedagogisk 

intervention och erbjuda Cancerfondens skrift ”Vad säger jag till barnen?” 

g. skapa ett program för familjeträffar, där familjer får träffa varandra 

h. dokumentera erfarenheter och arbetssätt och sprida dessa till cancersjukvårdens 

personal 

i.  planera fortsatta vetenskapliga studier av avgränsade frågeställningar 

 
 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Involveringen av de friska familjemedlemmarna inklusive barnen innebar flera etiska 

överväganden.  

Förväntningar och krav. Allmänheten och sjukvårdspersonalen har de senaste åren byggt 

upp förväntningar om att den moderna sjukvården ska erbjuda stöd till hela familjen. 

Detta har förverkligats i hög grad i den palliativa vården, såväl vid hospiceenheter som i 

den palliativa hemsjukvården. Det är inte förenligt med hälso- och sjukvårdslagen (HSL 

1982) att negligera barnfamiljers behov och önskemål om omhändertagande och stöd i 

en pressande livssituation. 

Vad har hälso- och sjukvårdsorganisationen för skyldigheter? FN’s barnkonvention (1989), som 

Sverige anslutit sig till 1991, vänder sig till institutioner och myndigheter med krav att se 

till barnens intressen och behov.  Detta gav projektet mandat att involvera hela familjen. 

Stockholms läns landsting antog ett program 2005 för att implementera 

Barnkonventionen i sitt arbete. 

Vem har rätt att vända sig till patienternas barn? Patienten tillfrågades först och kunde tacka 

nej. De patienter som deltog i projektet gav klartecken om de ville att deras partner 

respektive deras barn skulle få direktkontakt med MH. De patienter och familjer som 

deltog informerades om att de deltog i ett utvecklingsprojekt och att resultatet skulle 

presenteras i en rapport, där de som personer inte gick att identifiera.  
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Vad av det som barnen berättade skulle föras vidare till föräldern? Detta hanterades genom att 

barnen själva fick reflektera över om det var något som skulle föras tillbaka till föräldern.  

Det går ofta att generalisera och normalisera det barnen framför och på så sätt hjälpa 

föräldern att hitta sin funktion och vara en god förälder och därmed undvika kritik och 

skuldkänslor. 

Hur skulle samtalen med de friska familjemedlemmarna dokumenteras?  Diskussioner i teamet har 

resulterat i att en egen journal skrivs för kontakt med varje familjemedlem om inte 

patienten är närvarande. I annat fall kan kontakterna föras in i patientens journal. 

Kunde den aktiva interventionen skapa nya problem eller innebära fara för psykiskt lidande? Under 

projekttiden fanns tillgång till expertis med barn- och familjeterapeutisk kompetens för 

utbildning av de projektansvariga och för handledning. Möjligheter fanns också att 

utnyttja det psykosociala teamets olika resurspersoner. Vid behov kunde familjer 

respektive barn remitteras eller hänvisas till familjeenheter eller BUP-enheter.  

Hur strikt skulle de ursprungliga projektplanerna följas? Då information om projektet spreds, 

uppkom en stor efterfrågan på hjälp för familjer i sent skede av sjukdomen. Efter ett 

första år med uppsökande kontakt i tidigt skede av sjukdomen, utvidgades projektet till 

att gälla alla familjer som remitterades eller själva tog kontakt under projekttiden, vilket 

innebar en majoritet av patienter i palliativt skede av sjukdomen.  

  

 
GENOMFÖRANDE  
 
Projektdeltagare: Ansvarig projektledare har varit Margaretha Hedström (MH, 

sjuksköterska, samtalsterapeut) i samarbete med Eva Elmberger (EE, sjuksköterska, 

lektor). Christina Bolund (CB, onkolog, psykiater) har varit handledare och 

medförfattare av rapporten. Anne Olofsson (musikterapeut) och Lena Wersäll (leg 

psykoterapeut) var delaktiga i utvecklingen och genomförandet av familjeträffarna. 

Psykolog Eva Ortbrink var handledare i barnpsykologiska frågor för MH under en del av 

projekttiden.  

 

Information: Projektet och dess syfte presenterades på Radiumhemmets mottagningar, vid 

Centrum för Hematologi Karolinska Universitetssjukhuset och för hemsjukvårdsteamen 

i regionen. Projektet innebar kontakt kort tid efter en cancerdiagnos med patienter (se 

inbjudan Bilaga 1). Efter information om projektet uppkom ett stort remissflöde där 

frågeställningen var inriktad på stöd till familjer. Även enskilda patienter har tagit kontakt 
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direkt, eftersom information om projektet spreds till andra sjukhus och genom 

cancerpatienters bekanta, såväl i Stockholm som ute i landet.  

 

Deltagare: Från början skickades en inbjudan ut till nydiagnostiserade patienter. I den 

senare delen av projektet rekryterades patienterna huvudsakligen genom remisser från 

cancersjukvårdens personal. Ambitionen att 40 familjer skulle deltaga överskreds och 

cirka 100 familjer deltog totalt i projektverksamheten. Patienterna som deltog var mellan 

25 och 55 år och hade hemmaboende barn. Patientgruppen bestod till 1/3 av personer 

som insjuknat första gången och till 2/3 av patienter som fått recidiv i sin sjukdom. Av 

patienterna var andelen kvinnor cirka 4-5 gånger högre än män - ca 80 kvinnor och 20 

män deltog. Alla var svensktalande men några familjer hade invandrarbakgrund. 

Patienten bestämde vilka som var närstående. Förutom partner var det ibland en 

frånskild make, en förälder eller ett syskon. I vissa familjer levde barnets förälder med en 

partner som hade cancer men ej var biologisk förälder till barnet. Barnen var i olika 

åldrar från under 1 år till cirka 22 år. Familjekonstellationerna kunde se olika ut. Barnen i 

en familj hade inte alltid samma biologiska föräldrar. Familjestorleken varierade, allt från 

en patient med ett barn, ett par med ett nyfött barn, en änkeman med två barn eller en 

ensamstående mor med en stor barnaskara. Ensamstående föräldrar sökte sig till 

projektet i stor utsträckning.  

Lokaler: Enheten för psykosocial onkologi och rehabilitering (EPOR) har lokaler invid 

KS’ park i nära anslutning till Radiumhemmet. Där finns samtalsrum för individuella 

eller parsamtal, grupprum och ett särskilt rum för musikterapi som användes vid 

familjeträffar. Genom att möbler i barnstorlek finns, liksom böcker och ritmaterial, 

signaleras att barn är välkomna! Skapande aktiviteter för barnen med musikterapeuten 

har ägt rum i ett stort ljudisolerat rum. Kaféet kunde utnyttjas för förplägnad i samband 

men familjeträffarna. I samband med den avslutande familjeträffen användes 

sjukhusparken för tipspromenad.  

 

Deltagare och personal 

a. Ett 20-tal nyblivna cancerpatienter intervjuades i projektets början. Efter information var 

de angelägna om fortsatt kontakt och positiva till denna möjlighet. Många var 

förvånade över att detta var ett projekt och inte en självskriven del av vården. Efter 

information om projektet till Karolinska universitetssjukhusets cancervårdande 
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enheter blev intresset stort och man skickade remisser eller tipsade patienter om 

verksamheten.  

 

b. Drygt 80 patienter och deras familjer har genom remiss eller hänvisning kommit in i 

projektet under 3 år. Patienterna var i olika skeden av sjukdomen och med olika 

behov. Majoriteten av patienterna (80 %) var kvinnor i åldern 24-45 år och 

familjerna hade 1-11 barn från samma eller olika relationer. Behovet beräknas till att 

40-50 familjer per år kan behöva knytas upp för kortare eller längre kontakt vid en 

stor onkologisk klinik. 

 

c. Sjuksköterska för barnfamiljstöd: Margareta Hedström (MH) har onkologisk erfarenhet, 

psykosocial utbildning och utbildning i familjeterapi. Hon har utvidgat det 

psykosociala arbetssättet till att omfatta ett familjeperspektiv genom att inbjuda hela 

familjen utifrån patientens önskemål att inventera familjestrukturen och familjens 

relationer för att kunna underlätta hantering av den nya livssituationen i familjen. 

Familjearbetet innebär respekt för varje familjemedlems behov och att samtidigt se 

den gemensamma potentialen för utveckling. Som kompletterande stöd kan skriftligt 

material och träffar med andra familjer fungera. De flesta patienter önskade samtal 

tillsammans med sin partner och enskilda samtal för barnen. Det var önskemålen 

som styrde val av samtalsform och ibland valdes ett gemensamt familjesamtal. Vid 

högre problemnivå krävdes psykosocialt temaarbete och/eller koppling till 

specialistinsatser för familjeterapi eller barnpsykiatri.  Uppföljande samtal för 

familjemedlemmar förekom också efter patientens död 

 

 

Genomförandet av projektet skedde i fem, delvis överlappande, faser genom att: 

1. Teamet skaffade sig erfarenheter av familjefokuserade samtal med patienter, 

barn, par och hela familjer i olika konstellationer samt familjeträffar med flera 

familjer. 

2. Metoder enligt familjeorienterat arbetssätt utvecklades efter olika problemtyper 

och svårighetsgrader. 

3. Dokumentation och utvärdering genomfördes under hela projekttiden.  

4. En modell utarbetades för framtida familjeorienterat arbetssätt i 

cancersjukvård. 
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5. Erfarenheterna spreds inom cancersjukvården tillsammans med förslag till 

förändringsarbete med mål att införa familjeorienterat arbetssätt. 

 

 

RESULTAT 
 
De flesta samtalskontakterna genomfördes av MH som är sjuksköterska, samtals- och 

familjeterapeut med kompetens inom onkologi och på barns reaktioner vid sjukdom. Ett 

förvånande resultat var att flertalet patienter önskade att deras barn skulle få enskilda 

samtal med MH. De äldre barnen behövde inte bara ett utan ofta en serie samtal. För 

yngre barn var det viktigt att en förälder fanns i närheten och att använda målning och 

andra skapande metoder. Flera patienter önskade att en frånskild make eller maka också 

skulle få direkt kontakt med samtalsterapeuten. För en minoritet, ca 20 % av familjerna, 

behövdes medverkan av andra kompetenser inom teamet, till exempel psykiater, kurator, 

psykoterapeut, musikterapeut etcetera. Familjeterapi bedömdes behövas för familjer med 

relations- eller kommunikationsproblem. Kontakt med BUP eller barnpsykiatrisk 

institution togs för ca 5 % av familjerna. Vid behov och i samråd med patienten togs 

kontakter med familjeenheter eller juridisk och social expertis inom 

socialförvaltningarna. Ofta togs kontakt med skola och förskola, såväl lärare som 

skolsköterska, kurator och psykolog.  

Familjeträffar för 3-4 familjer har ingått i planen och genomfördes i några 

olika varianter med totalt deltagande av 10 patienter och 45 familjemedlemmar. 

Deltagarna har varit familjer med en förälder i palliativt skede. Familjer i tidiga skeden av 

sjukdomen har ofta svårt att hitta gemensamma tider på vardagar och därmed varit 

förhindrade att deltaga. Vid varje träff har tre resurspersoner deltagit, sjuksköterska, 

musikterapeut och socionom alternativt psykoterapeut. Varje träff inleddes med 

gemensamt samtal för vuxna och barn, varefter barnen hade sina aktiviteter medan 

föräldragruppen talade om funktionen som förälder och den förändrade livssituationen. 

Fokus lades på möjligheter att hitta mening och nya konstruktiva sätt att möta 

utmaningarna. 

Spridning av familjeperspektiv och ett familjeorienterat arbetssätt i form av 

temadagar eller studiecirkel påbörjades såväl till personalgrupper inom onkologi och 

hematologi som till grupper inom palliativ hemsjukvård och hospicevård. Dessa 

innefattade såväl teoretisk kunskap och etiska diskussioner som att handledning erbjöds. 

Fortlöpande under projektet dokumenterades erfarenheter och problem. Reflektioner 
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och diskussioner med det psykosociala teamet ledde till en stegvis förändring av 

arbetssättet under projekttiden. Patienter med erfarenhet av olika delar av programmet 

diskuterade sina upplevelser i en fokusgrupp och reflekterade över värdet av ett 

familjeorienterat arbetssätt. 

Projektet mynnade ut i en arbetsmodell med olika stödnivåer beroende på 

familjernas behov och art av problem. Modellen omfattar en grundnivå där läkare och 

sjuksköterskor kan tillämpa familjeorienterat arbetssätt med information och stöd. Vid 

psykosociala problem fanns behov av psykosocialt skolad personal med ett 

familjefokuserat arbetssätt för barn och familj. Som kompletterande behandling vid stora 

problem hos individ eller familj behövdes barnpsykologisk, barnpsykiatrisk och 

familjeterapeutisk kompetens, som normalt inte finns inom cancersjukvården.  

 
 

Erfarenheter av familjefokuserade samtal med patienter, barn, par och hela 

familjer i olika konstellationer samt familjeträffar med flera familjer 

 

Cancersjukdomens påverkan på hela familjens liv bekräftades under projektet och utifrån 

samtalen utkristalliserades olika faktorer som verkade hindrande eller underlättande för 

möjligheterna att bemästra sjukdomen, tillgodose barnens behov och handskas med 

familjens reaktioner.  Dessa var trötthet, ekonomiska faktorer, stress, irritation och 

funderingar omkring vad barnen skulle veta. 

 
Trötthet 

En viktig erfarenhet under projektets gång var att tröttheten var så central under hela 

behandlingstiden och lång tid därefter. Tröttheten skapade ofta rädsla och skuld.  

Tröttheten syntes inte och deltagarna framhöll hur det kunde vara svårt att få förståelse 

för hur tillståndet påverkade förmågan att utföra hushållssysslor och att klara av att ha 

många bollar i luften. Anhöriga förväntade sig att tröttheten skulle gå över när 

behandlingen var avslutad och att allt skulle vara som vanligt igen, men tröttheten visade 

sig bestå länge, ibland många år.  För barnen var tröttheten en påtaglig förlust när 

mamma/pappa ”orkar ingenting!”. I samtalskontakterna med patienten har hanteringen 

av tröttheten varit ett centralt tema, hur de kunde förklara för andra och be om hjälp och 

hur de kunde fylla på energi och prioritera sig själva. I samtal med partner och barn har 

förklaringar från sjuksköterskan inneburit en legitimering av tröttheten som problem och 

de har fått hjälp att formulera hur tröttheten kunde påverka alla i familjen.  Den 
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förlamande tröttheten var ett påtagligt hinder och en stor förlust för dem som levde 

under lång tid med sin sjukdom. Detta framtvingade prioriteringar så att energin skulle 

räcka till både för patienten själv, till barnen och partnern. Detta innebar att vissa 

göromål måste få lägre prioritet eller överlämnas till andra, till exempel städning, 

mathållning och yrkesarbete. Sjukskrivning av både patient och partner var i många fall 

nödvändig vid primärbehandling och vid kronisk sjukdom, långt innan så kallad 

närståendepenning upplevdes relevant för familjen. För skötsel av hemmet kunde ibland 

hjälp erhållas från annat håll, till exempel kommunen.  Denna hjälp underlättade ofta 

familjesituationen och motverkade att barnen behövde ta för stort ansvar för hemmets 

skötsel. 

 
Stress och irritation  

Tröttheten och oro för sjukdomen ledde ofta till lägre stresströskel och många uttryckte 

att de var upp och ner i humöret och kände inte igen sig själva. De blev lättare arga och 

ledsna, vilket barnen led av och ibland kunde detta ge skuldkänslor hos både förälder 

och barn. Ibland nådde de psykiska besvären graden av klinisk depression och 

antidepressiv behandling kunde leda till en större förmåga att tåla stress och irritation. 

 

Vad ska jag säga till barnen? 

Svårigheter att hantera den egna ovissheten och samtidigt vara förälder visade sig vara en 

betungande uppgift. Det krävdes att den sjuka föräldern själv hade kommit ut ur kaoset 

för att kunna tänka på barnens behov och ta emot barnets reaktioner. Ett stort och av 

många upplevt hinder för att berätta för barnen om sjukdomen var att man inte ville 

göra dem illa. Exempel på detta var att föräldern inte ville använda ordet ”cancer” utan 

istället benämnde sjukdomen ”tumör”. Ordet cancer är så laddat och föräldern visade att 

den var rädd för att andra människor skulle föra över sina förutfattade åsikter och 

rädslor till barnet. Å andra sidan hade vissa föräldrar förtigit diagnosen och senare 

upplevt att barnet hade fått frågan från utomstående om förälderns cancerdiagnos eller 

om föräldern snart skulle dö. Konsekvensen var att om inte föräldrarna berättar för 

barnet kunde barnet temporärt tappa tilliten. Olika uppfattning förekom också mellan 

föräldrarna inbördes eller med den äldre generationen om hur barn ska involveras i den 

nya livssituationen.  

Frågan om hur mycket barnen skulle involveras ställdes av nästan alla 

föräldrar, men kunde inte besvaras generellt utan svaret berodde bland annat på i vilken 
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ålder barnet befann sig. Erfarenheter från projektet visade att mindre barn inte förstår 

begreppet cancer, men kände att något var annorlunda i atmosfären hemma. De kunde 

behöva höra från mamma eller pappa om sjukdom, mediciner, behandlingar och 

eventuell operation. Namnet på sjukdomen kunde då vara med som en del av det man 

berättade. Många föräldrar hittade sitt eget sätt att komma till tals med barnen med stöd 

av broschyren Vad säger jag till barnen? (Cancerfonden). Broschyren Din Bok (Ehres 

1997, Cancerföreningen) fungerade som ett konkret hjälpmedel där yngre barn kunde 

titta på bilderna och föräldern kunde välja att läsa olika delar av texten. Äldre barn kunde 

läsa broschyren och ställa frågor till mamma eller pappa. Även om det var tungt att 

behöva berätta om sin sjukdom för sina barn uppfattade de flesta det som sitt 

föräldraansvar. De konstaterade att det var viktigt att kunna vara en god förälder, som 

tar sitt ansvar för barnen, även när man är sjuk.  

 
Barnens behov och reaktioner 

Generellt var vår erfarenhet i projektet att barnen vill få information om sjukdomen och 

vara delaktiga, både när föräldern fått sin diagnos och när det skedde en förändring i 

sjukdomen. Barnen hade ofta inget behov av att prata om sjukdomen hela tiden utan 

tvärtom ville de bestämma själva när de önskade ställa frågor eller berätta vad de 

funderade över. Projektet visade att barnen behövde leva som vanligt, med lek, dagis, 

skola, kompisar och vanliga aktiviteter i familjen. Ibland var föräldrarna rädda att berätta 

den svåra sanningen. Barnet uppfattade att föräldrarna inte vill tala om det svåra och de 

lämnades ensamma med grubbel och oro. Det hände ofta att oron uttrycktes i bråkighet 

och aggressivitet hemma eller i skolan. Behoven av närhet och trygghet var större än 

vanligt och trygga vanor omkring måltider och sänggående var värdefulla. Barn och 

föräldrar märkte själva att de reagerade annorlunda, till exempel att stresströskeln var 

lägre och att det var lättare att bli både arg och ledsen. Det var viktigt att förklara för 

varandra inom familjen att detta berodde på situationen. 

Projektet visade att barn hade olika uttryckssätt och att omgivningen 

behövde vara lyhörd så att barnet inte blev pressat av för mycket kunskap. För lite 

kunskap kunde dock skapa fantasier. Balansen mellan för mycket och för lite delaktighet 

behövde vara individuell då föräldrarna ofta var osäkra. Det uppstod lätt skuldkänslor 

hos föräldrarna i denna situation då de ville sina barns bästa och inte ville skada dem. 

Detta blev svårt för föräldrarna eftersom det kunde handla om stark identifikation och 
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rädsla. De sökte då hjälp med frågor om vad de skulle säga till barnet, på vilket sätt, hur 

mycket och när. 

Den sjuka föräldern liksom den friska behövde hjälp att verbalisera egna 

upplevelser i nuet och tidigare i livet samt hur det påverkade dem i nuvarande 

livssituation. Många av föräldrarna i detta projekt hade själva mist en förälder och fått 

mörka minnen av detta. Det visade sig att det finns mycket obearbetad sorg och dessa 

föräldrar behövde hjälp att bearbeta dessa förluster för att själva kunna ge sina barn hjälp 

att klara liknande upplevelser. Det kom fram i samtalen med barnen i de familjer som 

deltog i projektet att förälderns cancerdiagnos inte säkert var ett stort problem för 

barnen. De tyckte inte att det var konstigt att någon i familjen var sjuk utan det blev 

snabbt ett normalt sätt att leva. Barnen intygade att det gick bra och att de anpassade sig. 

Fysiska och sociala aktiviteter tillsammans med barnen minskade dels på 

grund av patientens trötthet och dels för att livet för den friska föräldern blir fullt av 

praktiska göromål. Föräldrarna hade ofta mindre energi än vanligt för barnen och barnen 

kunde bli överaktiva. Detta rubbade balansen i familjen och kunde leda till 

konfrontationer. I par- och familjesamtal var dagliga aktiviteter vanliga teman och det 

gick ofta att hitta konstruktiva lösningar efter att alla fått uttrycka sina önskemål. De 

gemensamma aktiviteterna med barnen kunde återkomma på agendan men fick en annan 

karaktär och upplevdes ofta som energigivande om de planerades med hänsyn till 

patienternas hälsotillstånd. Barnens reaktioner varierade om det var mamma eller pappa 

som var cancersjuk. I familjer med ett traditionellt föräldramönster, där mamman tog det 

huvudsakliga barnansvaret, blev det speciellt sårbart när mamma var sjuk medan det i 

familjer med ett mer jämställt föräldraansvar inte blev lika påtagliga förändringar i 

familjens vardagsliv. Tonårsflickor med en sjuk mor fick ofta ta större ansvar för hem 

och hushåll än de orkade med och de kunde få ångest utan att någon märkte det. 

 

Planering av barnens framtid 

Att råka ut för en cancersjukdom mitt i livet är ett hot om att man kan dö ifrån sina barn 

medan de fortfarande är beroende av fungerande föräldrar. Rädslan, visade det sig i 

projektet, återkom med ny kraft vid återfall och vid tecken till försämring. Tanken att 

lämna barnen och överlämna ansvaret till den andra föräldern eller till andra vuxna var 

mycket smärtsam och väckte osäkerhet och ångest. Den ensamstående förälderns 

situation kunde bli ytterligare utsatt om det inte fanns någon närstående, som naturligt 

kunde ta över. I de enskilda samtalen med den sjuka föräldern var detta ett viktigt ämne 
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för förberedande diskussion i alla skeden av sjukdomen. I senare skeden i 

sjukdomsförloppet erbjöds patienten en nedteckning av sin vilja, en så kallad viljeyttring. 

En viktig fråga till barnet var vilken annan vuxen person som upplevdes som 

betydelsefull för barnet och som kunde vara stöd och fungera som viceförälder. För att 

kunna bevara tryggheten för barnen även efter dödsfallet, var detta av stor betydelse att 

reda ut.  

För såväl den friska som den sjuka föräldern kunde det upplevas mycket 

svårt att artikulera dessa frågor.  Det kunde behövas förberedande samtal med varje part 

och sedan parsamtal eller familjesamtal hos terapeuten. För att ordna formaliteterna 

angående vårdnaden om barnen av bland annat juridisk art, behövdes i vissa fall kontakt 

med familjeenheten på kommunen (eller motsvarande) och ibland även juridisk expertis. 

Kontakter med familjeenheten i stadsdelsnämnden eller socialtjänsten var nödvändig när 

en förälders sjukdom fick praktiska och sociala konsekvenser för barnen. En stödfamilj 

kunde då utses för att underlätta familjens situation och kunde fungera som resurs och 

avlasta föräldrarnas ansvar för barnen. Den sjuka föräldern kunde medverka till att lära 

känna en stödfamilj, som sedan kunde bli barnets nya familj när föräldern dog.   

När väl föräldrarna talat med varandra om hur barnen ska tas om hand 

efter den enes död eller när en stödfamilj eller viceförälder var utsedd, avlastades mycket 

oro och skuldkänslor från den sjuka föräldern. När familjen lärt sig leva i ett här- och nu-

perspektiv med sjukdomen som en del i livet, uttrycker många att de ville och kunde leva 

meningsfullt och vara en viktig del av familjen. Genom sjukdomen utvecklades nya 

insikter. Detta gällde även barnen som mognade tidigare än sina kamrater. Denna insikt 

gjorde att relationerna inom familjen fick större betydelse än allt annat. I nya 

familjekonstellationer, med särkullsbarn och biologiska barn som lever i andra familjer, 

fanns ofta juridiska och ekonomiska problem, som måste lösas när det stod klart att 

sjukdomen kom att leda till döden. För den svårt sjuka och för den efterlevande 

föräldern och barnen var arvs- och vårdnadsfrågor avgörande inför framtiden. Det 

kunde handla om att bo kvar i huset, om barnen skulle flytta till den andra biologiska 

föräldern eller hur de vuxna skulle kunna samarbeta med barnens bästa för ögonen.  

 

Ekonomi 

Långvarig sjukskrivning och ökade kostnader påverkade familjernas ekonomi. Egna 

företagare var en grupp som var extra sårbara i samband med långvarig sjukdom. Detta 

gällde både den sjuke och partnern, som ibland måste sjukskriva sig för att bistå familjen. 
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Arbetsgivare som kunde ge stöd i familjernas utsatta situation underlättade för 

föräldrarna. Möjligheter att kunna arbeta deltid eller från hemmet kunde underlätta 

kontakten med och därmed återgången till arbetslivet. Vissa av barnfamiljerna som sökt 

stöd inom projektet levde med små ekonomiska marginaler, till exempel var många 

ensamstående föräldrar.  Medel kunde sökas genom olika fonder för att underlätta 

situationen. Även små bidrag kunde ge stor lättnad för stunden. Samhällets stöd för 

barnfamiljer med en sjuk förälder var bristfälligt och både den sjuka och familjens 

medlemmar fick lida av de svåra ekonomiska konsekvenserna av sjukdomen. 

 

Familjens nätverk 

Det sociala nätverket var avgörande för hur livet kunde fungera i en barnfamilj, där en 

förälder blivit sjuk. Många praktiska sysslor för att få vardagen att fungera kunde vara 

betungande, till exempel aktiviteter i samband med skola, dagis, fritid, i samband med 

sjukvård, arbete, vänner och närstående. Extra förstärkning i form av kommunal 

hemhjälp, hemsjukvård och professionella samtalskontakter kunde bidra till stöd för 

familjen, men det fanns vanligen för lite resurser och det var svårt att hitta rätt instans. 

Praktisk hjälp från släkt och vänner mottogs ofta positivt men att be om hjälp kunde 

vara svårt. I vissa situationer kunde det vara av värde att arrangera ett nätverksmöte, till 

exempel för att stötta familjer med barn och tonåringar när en förälder hade cancer. 

Nätverket gick då samman för att hitta nya sätt att hantera situationen. Från 

omgivningen kom i bästa fall mycket stöd och kraft även från de professionella i 

hemsjukvården 

  

Parallella livshändelser 

Andra händelser i livet kunde allvarligt försvåra familjens möjlighet att klara av sin 

situation. I studier av Elmberger m fl (2000, 2002) av familjer med cancersjukdom 

påvisades att flera olika kriser ofta inträffade inom en kort tidsperiod i samma familj. 

Cancerdiagnosen kunde komma under samma period som familjen fått barn, genomgick 

separation, sörjde dödsfall inom familjen eller råkade ut för arbetslöshet. Det innebar 

oerhörda påfrestningar, inte minst för barnen. Varje familj hanterade livsproblemen på 

sitt eget unika sätt. Patienterna upplevde ofta tidspress hos personalen och sökte inte 

spontant stöd för händelser som upplevdes ligga utanför sjukvårdens ansvar. Barn i 

familjen fick ofta överta föräldraansvar eller en vårdgivande funktion hur oförberedda de 

än kunde vara på detta.  
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Balans mellan förluster och vinster, belastningar och styrkefaktorer 

Att leva med barn och cancersjukdom var inte bara ansträngande och ansvarsfullt utan 

också energigivande var erfarenheter från projektet. Barnen kunde ofta på ett naturligt 

sätt hantera svåra situationer. Föräldraansvaret blev viktigare än sjukdomen i många fall 

och den cancersjuka föräldern kunde beskriva positiva, minnesvärda vardagssituationer 

(Elmberger 2004). Sjukskrivning och närståendepenning gjorde att föräldern kunde vara 

hemma mer tillsammans med barnen, kunde delta mer i deras aktiviteter och ha ett ökat 

engagemang i skolarbetet (Elmberger et al, 2000, 2002). Att i denna situation göra ”det 

bästa möjliga för barnen” var läkande och hälsobefrämjande för hela familjen. Den sjuka 

föräldern kunde hitta mycket energi genom att fokusera på samspelet med barnen.   

 

Strävan att vara en god förälder  

Föräldrars ideal att vara en ”god förälder” var centralt och nästan alla föräldrar i 

projektet vittnade om att första tanken vid diagnostillfället gick till barnen. 

Hänsynstagande till barnen upplevdes av många som ett hinder för att berätta för barnen 

om sjukdomen. Svårigheter att hantera den egna ovissheten och samtidigt vara en god 

förälder visade sig vara en betungande uppgift. Det krävdes att den sjuka föräldern själv 

hade kommit ur sin egen katastrofkänsla för att kunna tala med barnen och ta emot 

deras reaktioner. Att undanhålla sanningen om sjukdomen kunde ge som resultat att 

föräldern förlorade tilliten från barnet och detta kunde ge en känsla av förlust och att 

förlora den goda kontakten med barnen på grund av sjukdomen. 

  När en förälder själv var i kris kunde gränssättning gentemot barnen bli 

svår, vilket resulterade i att föräldern kunde både bli för snäll och för otålig. I försöken 

att vara en "god förälder" kunde ansvaret bli nästan övermäktigt, speciellt som 

ensamstående (Elmberger et al, 2000, 2005). De stora moraliska kraven att vara en god 

förälder och se till barnens behov balanserades av den kraft barnen gav att klara av 

situationen och att hitta fortsatt livskraft. Projektet visade att detta även var deltagarnas 

erfarenheter och att stödet fokuserade bland annat på att kunna balansera kraven från 

barnen och det föräldraansvar som upplevdes så svårt att leva upp till.   

 

Behov av professionellt stöd 

Det stod snart klart inom projektet att behovet av stöd var oväntat stort. Den allt 

stridare remisströmmen tolkades som att personalen upplevde att patienterna hade stora 
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behov av stöd och då erfarenheterna var goda av verksamheten i projektet remitterades 

ytterligare patienter. Patienter som själva fått vetskap om verksamheten hörde av sig, 

även från andra sjukvårdsenheter. Intentionen var ursprungligen att rekrytera deltagare 

kort tid efter diagnos men behoven visade sig vara störst hos familjer som lever med 

kronisk cancer. Nyinsjuknade behövde 3 – 5 samtal, medan återinsjuknade behövde 

betydligt fler, ibland 10 – 20 samtal. De yngre patienterna, både män och kvinnor, kom 

med självklarhet tillsammans till samtalen och andra kontakter i samband med 

sjukdomen. De tog för givet att det ska erbjudas stöd för hela familjen då någon är sjuk. 

Inom det psykosociala teamet deltog specialister, kollegor och arbetskamrater som 

resurser i barnfamiljearbetet och de upparbetade kanalerna till BUP-enheter och 

familjeterapeuter gjorde att familjer, vuxna och barn kunde hänvisas till specialistinsatser 

vid behov.  Sålunda var flera teammedlemmar aktiva för ca 20% av familjerna vid sidan 

om MH’s stödjande samtal. Av de behov som framkom, i denna grupp, gällde hälften 

stöd eller psykoterapeutisk intervention till patient eller partner och behov av 

sociala/ekonomiska insatser samt sjukskrivning. Den andra hälften gällde psykiatrisk 

bedömning och behandling av vuxna familjemedlemmar. Av barnen hänvisades cirka 5 

% till BUP-mottagningar och 2 barn behövde inläggning på barnpsykiatrisk klinik för 

behandlingsinsatser. 

Praktiska stödformer för familjer efterfrågades men formen för detta var 

vid tidpunkt för projektet dåligt utvecklad i samhället. Inom projektet kanaliserades 

resurser till behövande familjer i stor utsträckning med hjälp av stadsdelsnämndernas 

biståndshandläggare och familjeenheter. Det visade sig att resurserna var av ojämn 

kvantitet och kvalitet i olika sektorer av Stockholm. Intresse fanns, men tillgången på 

resurser och kunskaper täckte på intet sätt behoven.   

 

Projekttiden 

Under projektets tre år skapades nya arbetssätt och det byggdes upp kontaktvägar och 

rutiner. Till en början följdes planen med rekrytering av nyinsjuknade, men i takt med att 

projektet blev känt strömmade remisser in. En del av projektets fynd var att behoven är 

som störst när sjukdomen är kronisk eller progressiv och det är då verksamheten inom 

projektet behövdes som mest. Det fanns en stor vinst i att patienter informerades tidigt i 

sjukdomsprocessen om stödmöjligheter och att personalen kunde uppmärksamma 

familjernas behov av åtgärder.  
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Utveckling av metoder för familjeorienterat arbetssätt  

Att arbeta familjeorienterat har utvecklats med inspiration från en modell presenterad av 

Wright m fl ( Wright & Leahey 1994, Wright, Watson & Bell 2002 ). Den utarbetade 

modellen bygger på erfarenheter av familjefokuserat arbetssätt i primärvård och arbetet 

startade enligt modellen med en första kontakt med patienten för inventerande samtal då 

familjens struktur och kontaktnät samt behov och möjligheter till stöd identifierades. 

Fokus är att i ett lärande och på ett icke-hierarkiskt sätt möta familjer och identifiera 

deras styrkor, svagheter, trosföreställningar och resurser.  

Projektets arbetssätt med familjen var i form av samtalsstöd och åtgärder 

som är dokumenterade genom journalanteckningar och protokoll från gemensamma 

diskussioner och som ledde fram till en nivåbestämning av problemens svårighetsgrad 

och därmed identifiering av olika behov av professionellt stöd.  Modellen som arbetades 

fram i projektet framhåller att grundnivån avseende stöd till familjer i samband med en 

förälders cancersjukdom är ett familjeorienterat arbetssätt, som avser att tillgodose vad alla 

patienter med barn behöver får stöd i, nämligen att uppmärksamma barnen som 

närstående och deras behov samt föräldraansvaret och hur det kan anpassas till 

behandlingar och sjukdomsprocessen. Andra nivåer av stöd för patienter och familjer 

med mer komplexa psykosociala problem kunde behöva mer specialiserad psykosocial, 

professionell kompetens, kopplat till familjefokuserat arbetssätt. Vid mer uttalade problem 

hos de vuxna eller barnen i en familj kan behövas ytterligare en special kompetens, 

familjeterapeutiskt arbetssätt med (barn-) psykiatrisk kompetens och mobilisering av 

familjens nätverk. 

 

 

Definitioner av centrala begrepp som användes under projektet 

Familj: Ingen entydig definition finns av begreppet familj. Många definitioner är skapade 

kring blodsband, gemensam boplats, juridiska aspekter och barnuppfostran.  Människors 

idéer om vilka personer som kan och ska ingå i en familj bygger på deras egna 

erfarenheter, kulturtillhörighet och sociala grupptillhörighet. De senaste årens sociala 

förändringar i vårt land innebär att den klassiska kärnfamiljen håller på att ersättas av 

andra samlevnadsformer och att begreppet familj, i denna rapport, ses mycket 

pragmatiskt som att patienten själv bestämmer vilka som tillhör familjen.  
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Familjefokuserad omvårdnad: Definieras av Wright, Watson och Bell (2002) som att 

fokusera på underlättande och hindrande föreställningar avseende familjer, ohälsa och 

sjukdom samt tydliggöra föreställningar familjen lever med och påverkas av. I projektet 

används begreppet för andra nivån av stöd utfört av en samtalsterapeut med 

specialkompetens avseende barn. Samtalet fokuserar på familjen och kan ge stöd 

individuellt, i parrelationen samt till barn, enskilt eller i syskongrupp.     

 

Familjekarta (genogram) dokumenterar familjestrukturen i tre generationer (Wright m fl 

2002).  

 

Familjeorienterad omvårdnad: Innebär i denna studie att förflytta fokus från patienten som 

individ till familjen, det vill säga vid alla moment i omvårdnadsarbetet med patienten 

finns ett familjefokus. Familjeorienterad omvårdnad har beskrivits av Kirkevold och 

Strömsnes Ekern (2002). 

 

Familjeregler kan vara formella och till exempel innebära  budskap om att passa tider och 

att inte ljuga eller  svära. Informella regler kan styra samspelet, till exempel  ”i den här 

familjen bråkar vi inte”, ”i den här familjen får ingen bli ledsen”. Vissa av de outtalade 

reglerna omfattar budskap och strategier utvecklade under flera generationer och har 

ibland karaktären av familjemyter. Myter och föreställningar påverkar familjens liv i nutid 

men har ofta sitt ursprung i förfluten tid med dess hårda krav för överlevnaden. 

 

Familjeterapi: Benämning på den form/inriktning i psykoterapi som utgår från 

systemteori, kommunikationsteorier och konstruktivistiska teorier till skillnad från 

individuella inriktningar i psykoterapi. Dessa teorier ger begrepp och arbetsmetoder som 

omfattar individen i sitt sammanhang men också familjen som enhet och system.  

 

Livsvärld beskrivs av Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) som 

att bejaka människors livsvärld. Det innebär att se, förstå och beskriva samt analysera 

världen som den upplevs av människor vilket självklart inkluderar familj/närstående. 

Perspektivet har fokus på relationen mellan subjektet och världen, den levda världen 

direkt given i erfarenhet och handling.   
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Nätverkskarta beskriver relationer mellan såväl familjemedlemmar som andra viktiga 

personer med utgångspunkt från individen. Hur ser familjens gränser ut mot 

yttervärlden? Hur ser rollerna ut i familjen? Den hierarkiska organisationen i 

familjesystemet är väsentlig, till exempel att föräldrarna är överordnade barnen.   

 

Transition: En transition, övergång, innebär en förändringsprocess för en individ eller 

grupp. Vid cancersjukdom kan sådana transitioner komma vid flera tidpunkter, som vid 

brytpunkter när något radikalt förändras eller avseende sjukdomens förlopp. En 

transitionsfas innebär ett tidsspann som innehåller en utmaning och en 

förändringsprocess. Begreppet betecknar ett ostabilt tillstånd mellan två mer stabila 

perioder indelade i: ett slut på en stabil period, en osäker zon och en period med en ny 

början med anpassning till och utveckling av den nya situationen (Brigdges, 1991). 

Schumacher och Meleis (1994) och Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias och 

Schumacher (2000) har utvecklat en teori för sjuksköterskans omvårdnadsarbete, där 

målet är att hitta en ny balans och välbefinnande efter en övergångsprocess. Denna teori 

används i stödarbetet som en struktur.   

 

Fallpresentationer – olika behov, olika åtgärder 

a. Låg problemnivå och familjeorienterat arbetssätt. Inventerande och stödjande samtal med 

cancerpatient omkring barnen och att vara förälder. 

Exempel: Eva hade nyligen opererats för bröstcancer och kom till ett informerande 

sjuksköterskesamtal inför starten av kemoterapi. Hon var gift och hade två barn, 12 och 

14 år gamla. Vid ankomstsamtalet på behandlingsavdelningen användes en checklista 

enligt VIPS-metoden, en dokumentationsmodell i omvårdnad (Ehnfors m fl, 1998).  Det 

framkom att Eva tyckte att det var svårt att ta till sig allt som hänt. Hon kände sig så 

trött. Hon undrade om hon skulle räcka till som förälder och hur hon skulle kunna ta 

emot barnens funderingar och rädslor. Därför sökte hon stöd i sin funktion som 

förälder. Hon såg att den yngre dottern var tryggare som person och att den äldre var 

mer känslig. Den yngre hade berättat för sin lärare om mammas sjukdom medan den 

äldre flickan inte ville göra det. 

Sjuksköterskan lyssnade till Evas berättelse och rekommenderade 

broschyrerna Din Bok och Vad säger jag till barnen. Sjuksköterskan stöttade Evas 

lyhördhet för döttrarnas olikhet. Hon föreslog Eva att berätta mer kring flickornas 

reaktioner nästa gång de träffades. Sjuksköterskan var öppen för att ge kontinuerligt stöd 
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i samband med kemoterapin. Hon föreslog också att de skulle gå igenom familjens 

nätverk och vilka möjligheter till stöd som fanns. Det visade sig att Eva med det stöd 

sjuksköterskan gav, kunde orka med behandlingsperioden och kunde ge sin familj hjälp 

att klara förändringarna. 

 
b. Medelhög problemnivå – psykosociala åtgärder och familjefokuserat arbetssätt. 
  
Marie var 34 år, hade två barn, 6 och 12 år, och var sammanboende med fadern till det 

yngsta barnet. Hon sökte sin vårdcentral för ryggsmärta. Där hittades ingen medicinsk 

förklaring och hon fick smärtlindrande tabletter. Smärtan kvarstod dock och en lång 

utredning följde, där slutligen en metastas i ryggraden konstaterades men ingen 

primärtumör hittades. Åtskilliga veckor gick då specialistkliniken ville avvakta med 

behandling eftersom primärtumören var okänd. Genom remiss från den utredande 

läkaren kom förfrågan om stödsamtal för familjen. Maries tillit till sjukvården sviktade 

och hela familjen levde med stor oro. Marie reagerade med ilska och aggressivitet 

gentemot familjen. Sambon var arbetssökande sedan ½ år tillbaka och isolerade sig gärna 

hemma. Familjens nätverk var litet, släkten bodde i en annan landsända och de hade få 

kontakter i grannskapet. Barnens lärare hade tagit kontakt då den äldsta flickan blev allt 

tystare i skolan. I ett gemensamt samtal med familjen uppmuntrades varje familjemedlem 

att delge sina tankar om situationen. Marie fick bekräftelse på beskrivningen av sin 

situation, struktur skapades och realistiska förutsättningar för behandling diskuterades. 

Målsättningarna klarnade och Marie skulle snarast påbörja sin behandling. Förnyad 

kontakt togs med den ansvariga läkaren och Marie började få tillbaka förtroendet för 

sjukvården. Föräldrarna uppmanades att ta kontakter med skola och daghemspersonal 

avseende barnens reaktioner och familjens situation. För att befrämja barnens 

delaktighet fick Marie och hennes make skrifterna ”Din bok” och ”Vad skall jag säga till 

barnen?”. Stödet riktades till hela familjen och de erbjöds fortsatt kontakt med nya 

samtal under sjukdomsperioden. Maken behövde få hjälp att bryta sin isolering och att få 

ett arbete och han fick ett par rådgivande samtal med kurator vid kliniken och 

hänvisades sedan vidare. Åtgärden startade med ett familjesamtal, vilket medförde en 

möjlighet till snabb förändring. När var och en beskrev situationen inför hela familjen 

och insatserna planerades öppet gav det en trygghet för familjen genom att hela 

sammanhanget tydliggjordes. Varje individs upplevelse i samband med cancersjukdomen 

uppmärksammades och familjemedlemmarnas behov av enskilt stöd identifierades. I ett 

senare skede då det visade sig att Maries sjukdom inte kunde botas kom familjens 
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isolering upp på nytt. Familjen deltog då i familjeträffar och kunde se att deras situation 

liknade andra familjers och de kunde hitta styrka och hopp i att hjälpas åt. Maken 

fortsatte med stödsamtal för att orka med sin funktion som pappa i familjen både under 

Maries sjukdom och efter hennes död. 

 

c. Hög problemnivå - familj med sociala och psykiatriska problem hos flera medlemmar. 

Familjeterapeutiskt och psykiatriskt arbetssätt samt nätverksarbete. 

 

Berit hade återfall av tarmcancer med levermetastaser och hade fått kemoterapi tre 

perioder med tillbakagång av sjukdomssymtomen (bromseffekt), men senare med tydliga 

tecken på sjukdomens progress. Hon levde med en mild behandling och sjukdomen gav 

ökade symtom men utan dramatik. Berit hade sedan många år återkommande 

depressioner och ibland maniska perioder. För fem år sedan separerade hon och maken 

Bengt, men de fortsatte att ha nära kontakt omkring barnet, sonen Tomas 12 år, som 

hade ångest och ätstörning.  

Berit hade en stödjande samtalskontakt med kuratorn och sporadiskt 

kontakt med psykiater i det psykosociala teamet angående antidepressiva läkemedel och 

sömnmedel. Samtalen kretsade ofta runt sonen Tomas. Berit tyckte sig märka att när hon 

blev sämre så mådde Tomas också sämre och hon var rädd för framtiden och hur det 

skulle gå för honom. Hon trodde inte att exmaken riktigt förstod hur känslig Tomas var. 

Kanske Berits mamma Barbro var den som kunde bli tryggheten för Tomas. När Berit 

var ur balans var Barbro redan nu en värdefull resurs för Tomas. Han hade sedan ett par 

år en psykoterapeutisk kontakt vid en BUP-mottagning. Exmaken Bengt hade 

stödsamtal med sjuksköterskan/familjeterapeuten (MH) för att kunna stödja sonen. 

Stödet till Tomas förslog inte längre och det blev fler akuta situationer när nödlösningar 

måste skapas. Alla kände sig oroliga för framtiden trots allas goda insatser och 

ambitioner. Under samtalen med Bengt kom relativt tidigt tanken upp att samla ihop 

viktiga personer runt Berit och Tomas till ett gemensamt möte, eftersom det fanns 

tecken på att de lösningar man tidigare hade förlitat sig på inte längre fungerade. 

Idén presenterades för mamman, sonen och deras kontakter. De blev 

intresserade av att samla ihop nätverket. Initiativtagarna var föräldrarna, som vid 

planeringen inför träffen bestämde vilka som skulle bjudas in. Då gjordes en 

nätverkskarta. Sekretessfrågan berördes och var och en i familjen gjorde upp med sin 

terapeut om vad som skulle tas upp i samtalet.  På detta sätt kunde behandlarna lösas 
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från sin tystnadsplikt för nätverksmötet. I inbjudan gavs en bakgrund, som i klartext 

beskrev vad mötet skulle handla om och att alla inbjudna var viktiga personer i nätverket. 

En neutral mötesplats valdes och en särskild (för alla ny) mötesledare/nätverksterapeut 

engagerades. Förberedelserna ledde fram till ett möte, där 20 personer deltog förutom 

nätverksterapeuten. Berit blev lättad då hon förstod att många resurser fanns för sonen. 

Möjliga konflikter mellan Tomas pappa Bengt och hans mormor Barbro berördes och 

minskade i tyngd. Resultatet blev att Tomas inte kände sig så ensam och utlämnad. 

Resurspersoner i nätverket som inte varit mobiliserade tidigare kom med i arbetet runt 

familjen. Tomas fick en stödfamilj, som gjorde att det blev tryggare i vardagen, så att 

pappans nya familj inte alltid skulle behöva ställa upp med kort varsel. Träffarna med 

nätverket kunde aktualiseras vid behov och de enskilda kontakterna fanns kvar som stöd 

under patientens sista halvår och efter hennes död. Tomas behövde mycket stöd 

månaderna efter Berits död och vårdades under en period, då han hade mycket 

suicidtankar, i barnpsykiatrisk slutenvård men kunde sedan vara hemma hos sin pappa 

och gå i skolan. 

    

Särskilda arbetssätt för barnfamiljarbete som utvecklats under projektet 

Grundstruktur för familjeorienterat arbetssätt som kan användas på vårdavdelning/mottagning och  i 

hemsjukvård. 

För familjer med låg problemnivå kan en sjuksköterska vid en mottagning eller avdelning 

genomföra en serie samtal med patienten och vid behov övriga familjemedlemmar 

utifrån ett livsvärldsperspektiv. Det innebär att sjuksköterskan och patienten tillsammans 

försöker förstå varandra utifrån patientens unika livssituation. Ett inventerande samtal 

kan ligga som grund till att uppmuntra patienten/paret att beskriva sjukdomsprocessen 

och familjens reaktioner. Familjens sammansättning och struktur kan sedan 

sammanfattas i en familjekarta (genogram) med minst tre generationer. En nätverkskarta 

beskriver relationerna i familjens nätverk, som resurser eller hinder. Familje- och 

nätverkskarta byggs ofta upp under ett naturligt samtal med frågor som Hur ser familjen 

ut? Hur ser kontakterna ut? Vilka erfarenheter finns i släkten? Förälderns tankar om 

familjens och omgivningens reaktioner identifieras och speciellt barnens reaktioner 

fokuseras. Barnens delaktighet i processen poängteras och diskuteras. 

Uppföljande samtal utgår från det första och diskussionen kan ta en fastare 

form. Syftet är att ge stöd till föräldern genom verbalisering, bearbetning och anpassning 

till situationen för hela familjen. Rollförändringar, olika familjemedlemmars livssituation, 
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hantering av det existentiella hotet, utsattheten och kommunikationen inom familjen tas 

upp för reflektion med patienten eller paret i takt med att tankar och frågor väcks. 

Samtalet fokuserar sedan på familjens resurser, både inre och yttre, och stöd ges genom 

bekräftelse, ärlighet och uppmuntran. Om barnen i familjen har problem och patienten 

har önskemål om det, kan sjuksköterskan till exempel träffa endast barnen. Samtalen 

fortsätter vid behov parallellt med behandlingsprocessen och antalet samtal varierar från 

endast ett par till cirka tio samtal.  Under en palliativ vårdfas behövs ofta fortlöpande 

samtal och samtal för de olika familjemedlemmarna. Avlider patienten kommer partnern 

och ofta barnen för ett eller flera avslutande samtal. 

 

Pedagogiska hjälpmedel har utvecklats för ökad kommunikation inom familjen för att 

tillgodose behovet för barn att få åldersanpassad information om sjukdomen.  Skrifterna 

Din Bok (Ehres 1999), som kan läsas tillsammans med barnen eller på egen hand av 

större barn och ungdomar och skriften Vad säger jag till barnen? (Cancerfonden 1999) 

presenteras för den sjuka 

föräldern. Erfarenheter av att 

använda skrifterna är att då 

kan förälderns och barnens 

reaktioner konkretiseras och 

utvidgas. Astrid Lindgrens 

böcker föreslås som fortsatt 

läsning inom familjen, till 

exempel Bröderna Lejonhjärta 

och Mio min Mio.                  

 

 

Din Bok beställes från Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, telefon 08-517 770 36.  

Vad säger jag till barnen beställes från Cancerfonden, 08-677 10 00.  

 

 

Stödsamtal för barn och ungdomar  

Föräldrarna fick tidigt veta att deras barn vid behov kunde träffa en sjuksköterska med 

specialutbildning (MH), ensamma, med syskon eller barn tillsammans med föräldern. 

Samtal kom till stånd när den sjuka föräldern eller båda föräldrarna önskade detta. 
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Sjuksköterskan startade med presentation och klargör syftet och poängterade att det vi 

pratar om skulle stanna mellan oss om vi inte kom överens om något annat. Samtalet 

fortsatte med frågor kring barnets vardag, skola, intressen och omkring familjens 

vardagsliv. Nästa steg var ofta frågor till barnet om sjukdomen som till exempel Vad vet 

du om sjukdomen?  Vad skulle du vilja veta mer om sjukdomen? Vill du veta vad cancer 

är? Hur behandlingen går till? Vad som kan vara biverkningar eller besvär i samband 

med behandlingen?  

För att kunna gå närmare in på barnets upplevelser fick de frågor som till 

exempel När blev föräldern sjuk? Hur fick du veta? Vem berättade? Hur reagerade du? 

Hur reagerade mamma, pappa, syskon? Hur är det nu?  Tänker du ofta på din 

mammas/pappas sjukdom? När tänker Du mest? När tänker du minst? Vad gör du om 

du blir rädd? Vad är du mest rädd för? Kan du berätta för någon? Från vem kan du få 

tröst? Vilka andra viktiga personer finns runt dig? Är det någon skillnad hemma nu 

jämfört med tidigare?  Vad blir du glad av?”  Barns tempo är ofta snabbare än vuxnas 

och samtalet blir ofta endast 30 minuter. Barnet hade alltid rätt att avbryta samtalet när 

de inte ville eller orkade koncentrera sig längre. Mindre barn, 5 – 8 år, ritade ofta. Barnen 

uppmuntrades att rita sin familj och vad man gör i familjen för att kunna prata omkring 

teckningarna. Terapeuten tolkade inte teckningarna och barnen fick ta med sig dem hem. 

En del barn ville gärna ge teckningen till terapeuten.    

Äldre barn och tonåringar samtalade om sin situation. Ibland var det svårt 

för en tonåring att formulera tankar och känslor och då kunde samtalen föras utifrån 

generaliseringar, där sjuksköterskan berättade hur det kunde vara för andra ungdomar. 

Detta kunde följas av frågor om de tänkte på liknande sätt. Det var inte alla barn eller 

tonåringar som ville prata med någon kring förälderns sjukdom.  Vi måste respektera 

barns behov och integritet och sätta oss in i barnets perspektiv och inte tänka 

vuxentankar. Om det inte gick att prata för stunden kunde det i stället vara att så ett frö, 

som gjorde att barnet senare lättare kunde be om kontakt. 

 

Familjesamtal  

Ett familjeterapeutiskt förhållningssätt innebar att ta emot familjens berättelse och låta 

alla röster höras. Det är centralt att lyssna förutsättningslöst på allas utsagor och hjälpa 

till att ringa in det som är viktigt för varje familj. För att öppna kommunikationen 

användes cirkulärt frågande, det vill säga öppna frågor som påverkas av svaren från 

familjen. Förhållningssättet innebar tillåtelse för alla att uttrycka sin mening utan att den 



 32  
 

bedömdes som rätt eller fel. Terapeutens uppgift var att befrämja utveckling och resurser 

för att undvika destruktiva låsningar och beteenden. Detta arbetssätt innebar en 

specialistfunktion i dagens vuxensjukvård, som är individinriktad och där ett 

familjeperspektiv vanligen inte används. Familjesamtalens syfte var problemlösning och 

det behövdes ofta ett par samtal. Familjerna återkom ofta senare om och när det skedde 

en förändring i sjukdomsprocessen. Blev sjukdomssituationen allvarligare var de flesta 

familjer angelägna om uppföljande samtal.  

 

Nätverksmöten 

Vid avgörande förändring i sjukdomsprocessen kunde vi erbjuda familjen gemensamma, 

strukturerade nätverkssamtal. Ordförande var en ”nätverksterapeut”, en person som är 

van att ha familjesystemet i fokus och kunde ha hela familjens sammanhang och 

funktion i åtanke. Nätverket samlades för att identifiera de gemensamma problemen och 

resurserna. Det var viktigt att patienten inte kände sig tvingad att gå med på ett 

nätverksmöte utan att det skedde på patientens uppdrag. Familjens medlemmar erbjöds 

en diskussion med var och en hur man ser på sin funktion i nätverket och sitt intresse av 

att delta i ett möte. Vanligen gällde mötet hur man kan förbereda sig och hur man kan 

underlätta samarbetet. Det kunde också gälla att diskutera uppkomna problem och 

konflikter samt hitta lösningar. Ibland utmanades rigida mönster, gamla bindningar löstes 

upp och nya och flexibla mönster skapades i nätverket och hos familjens/nätverkets 

medlemmar.  

 

Familjeträffar   

I dialog med föräldrar och barn framväxte idén att skapa ett forum för familjer att träffa 

andra familjer. Syftet var att diskutera gemensamma svårigheterna men också att 

tydliggöra möjligheter, att hitta förståelse och hopp samt att hitta sätt att leva det dagliga 

livet så bra som möjligt. Ett program för familjeträffar utvecklades inom projektet av 

författarna tillsammans med musikterapeuten Anne Olofsson, som har gedigen 

erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn. En inventering gjordes bland deltagare i 

projektet om intresse fanns att delta i familjeträffarna. Målet var att öka förståelsen 

mellan familjemedlemmarna. Ansatsen var att genom möten med andra familjer i 

liknande situation skapa en aktiv dialog om problem och möjligheter, hinder och 

resurser. För att denna dialog ska underlättas behövdes en struktur för interaktion under 

professionell ledning.  En serie med 3 träffar på 3 timmar vardera ordnades för 3-4 
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familjer eftermiddagar kl 17-20 under 6 veckor och har genomförts enligt följande 

program: 

Lättare förtäring erbjöds före träffarna. 

• Träffarna startade med en gemensam session cirka 45 minuter då syftet och 

planeringen med träffen presenterades. Därefter delades deltagarna upp i en 

barngrupp och en föräldragrupp. Träffarna hade teman som var lika för vuxna och 

barn. 

• Barngruppen fick rita och göra musik, där de kunde ge uttryck för sin situation på 

olika sätt med stöd och ledning av musikterapeuten Anne Olofsson.  

• Föräldragruppen talade om de förändringar i livssituationen som de upplevt och 

svårigheter att få utrymme och ork för allt - sjukdom, behandling, föräldraansvar, 

arbete, vardagsliv och sociala aktiviteter. Samtalen leddes av MH 

(sjuksköterska/familjeterapeut), men styrdes i hög grad av deltagarnas egna behov 

och prioriteringar.  

• Olika aktiviteter som musik, lek, collage, frågesport växte fram under projektets 

gång. 

• Varje session avslutades gemensamt med vuxna och barn, ca 30 minuter med 

möjlighet att presentera något från gruppernas diskussioner. 

 

Erfarenheter från det familjeorienterade arbetet gav kunskaper om vilka gemensamma 

frågor som var viktiga. Dessa lades till grund för de frågor som användes för att starta 

samtalen som: Vad händer i familjen? Hur upplevs förändringar i vardagslivet? Vilka 

olika reaktioner finns inom familjen? Andra områden som togs upp i samtalen var 

barnens önskemål om att vara delaktiga. Familjernas styrkefaktorer som resurser och 

möjligheter, hur ser de ut? Barngrupperna leddes av musikterapeuten, som också är 

utbildad barnpedagog och kunde hjälpa dem att uttrycka sig i bild och musik. Det gav 

starka budskap om barnens situation, reaktioner och insikter. Denna form passade 

utmärkt för barn mellan 6 och 12 år. Tonåringar följde inte med men hörde ibland av sig 

och fick ett eget samtal med terapeuten. En erfarenhet var att tonåringar måste få 

komma på sina egna villkor. 

  Konstnärliga arbetssätt blev ett använt och uppskattat inslag i arbetet 

under familjeträffarna. I grupperna med de vuxna ombads var och en att göra en bild i 

form av ett collage. Detta sammanfattades sedan i 4 teman: vardagen, nätverk, 

kommunikation, kraftkällor. Familjernas gemensamma collage (se figur 1) ger en bild av 



 34  
 

vardagen och kampen mot sjukdomen, med allt det mödosamma men också allt det 

positiva som den nya livssituationen innebar. Problem som upplevdes kunde innehålla 

trötthet, ovisshet, hot, rollförändringar och kommunikationssvårigheter. På 

styrkefaktorer fanns delaktighet, samhörighet, att göra saker tillsammans och praktiskt 

stöd. 

 

VARDAG I FAMLJEN 

Kamp mot cancer  Kommunikation – roller 

Trötthet, ork, sömn  Delaktighet 

Tidsstress, krympande värld  Öppenhet, berätta 

Känslor av ilska, rädsla, ensamhet, Sanning 

Sorg, frustration  Ansvar, krav 

Humör, tolerans, kritik, lägre tröskel Ärlighet, förtroende 

Sjukhus, kunskap  Roller i familjen 

 

Praktiska vardagslivet  Kraftkällor 

Be om hjälp, kommunhjälp  Familjen, barnen, tillsammans 

Ekonomi   Skriva, leka 

Dagis, skola   Rekreation, terapi 

Planera, förändring  Bekantskapskrets 

Praktiska sysslor, mat  Trygghet, göra gott, ha tur 

 

  Figur 1. Vardag i familjen 

 

Den sista tiden. För flera familjer med en kroniskt sjuk förälder blev kontakten med 

enheten kontinuerlig. Familjerna ansåg det viktigt att den kontinuerliga kontakten fanns 

kvar och kunde följa genom palliativ fas, under terminal sjukdom och i samband med 

patientens/förälderns död. Det innebar stora variationer i hur kontakten genomfördes 

som till exempel med telefonsamtal, hembesök, besök på andra sjukhus eller hospice. 

För den sjuka föräldern blev det ofta viktigt att förbereda sig för sin död och hitta 

meningsfulla former för att lämna minnen och budskap till barnen. Sådana former kunde 

vara ett minnesalbum, brev eller inspelade band med den egna livshistorien, och tankar 

om viktiga händelser i barnens framtida liv. Andra sätt var att samla en minneslåda till 

vart och ett av barnen. Barnen vill ofta också lämna något till föräldern, till exempel en 
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teckning eller ett kramdjur, som  föräldern har med sig på sjukhuset och kan få med sig i 

kistan. 

 

Sorgesamtal 

Efter en förälders död kom ofta barnen och den kvarvarande föräldern eller annan 

vuxen person tillbaka för samtal, vilket en majoritet av de sörjande önskade.  En del ville 

ha enskilda samtal som ofta varvades med stunder av familjesamtal och det kunde ibland 

behövas 5-10 möten, men vanligen räckte det med färre samtal. Familjen kunde sedan 

fortsätta sitt sorgearbete och kontakten avslutades inte förrän familjen hittat ett nytt sätt 

att klara sitt liv. I sorgesamtalen är en betydelsefull del att gå tillbaka och minnas de olika 

faserna i sjukdomen. Ofta uttrycktes tillfredsställelse med att de fått stöd under hela 

sjukdomsprocessen. De uppföljande samtalen och avslutningen av kontakten gav också 

terapeuten en värdefull avrundning och insikt om värdet i det personliga engagemanget 

och det professionella arbetssättet. Vid samtal i de familjer där den sjuka föräldern avlidit 

framkom att den kontinuerliga kontakten under sjukdomstiden varit mycket värdefull för 

familjen och patienten. Terapeuten fanns då som ett stöd för patienten att avsluta 

föräldraskapet på ett värdigt sätt.  

 

Dokumentation och utvärdering 

Under en treårsperiod har 97 familjer varit involverade i projektet. Journal och 

minnesanteckningar har dokumenterat verksamheten och resultaten ovan är främst 

baserade på analys och sammanfattning av denna dokumentation.  

 

Muntlig utvärdering  

Vid upprepade tillfällen gjordes muntlig utvärdering, framför allt med patienten, om 

värdet av samtalen och andra åtgärder. Detta återkom som en sammanfattning vid 

avslutningen av alla samtalsserier.  

 

Enkät 

18 patienter, som deltagit i och avslutat familjekontakten, ombads att fylla i en skriftlig 

enkät, se bilaga 2. Frankerat svarsbrev medföljde.  Följande är ett sammandrag av frågor 

och svar:  

Hur såg familjerna ut? De hade 2-3 barn/familj i olika åldrar och levde både i parrelationer 

och ensamma med barnen. Både män och kvinnor var representerade som patienter.  



 36  
 

Hur påverkades familjens liv av sjukdomen? Ekonomin hade påverkats ”katastrofalt” för alla 

familjerna, då samtliga vuxna hade gått ner i arbetstid eller varit helt sjukskrivna långa 

perioder och någon fick sjukbidrag. Tillgångarna minskade samtidigt som 

levnadsomkostnaderna ökade bland annat med medicin- och läkarkostnader och för att 

familjen ibland måste köpa mer färdiglagad mat. Sjukdomen påverkade hela familjen 

men stödet i projektet upplevdes positivt och stämde med vad de efterfrågat.  

När behövdes stöd? De flesta tyckte att stödet skulle finnas under hela sjukdomsprocessen, 

gärna redan från början och även när det var tid för att återgå till arbetet. Vid recidiv 

behövdes kontinuerligt stöd. En etablerad kontakt hade en ”hållande funktion” även om 

den inte utnyttjades för tillfället.  

Betydelsen av samtalen? Samtalen har haft olika betydelse för olika personer i familjen. Vissa 

barn ville inte komma eller pratade inte mycket när de kom. De barn som kom blev 

hjälpta av att samtala. Några uttryckte att de inte vet om de skulle ha klarat situationen 

utan stödet. Den engagerade terapeuten har betytt mycket liksom familjens öppenhet i 

kommunikationen. Sammanfattningsvis har de som besvarat enkäten varit positiva till 

samtalskontakterna.  

Vad som kan göras bättre? Flera föreslog familjeträffar även för familjer vid 

förstagångsbehandling. Praktiskt stöd på hemmaplan efterlystes, till exempel att hämta 

och lämna barn på dagis, vara barnvakt och ha kontakt med släkt och vänner. Hjälp att 

kontakta till exempel behandlande läkare efterfrågades.  

Hur värderades familjeträffarna? 

Det som värderades högt vid familjeträffarna var att dela erfarenheter med andra, att 

samtala kring hur det var att leva med sjukdom i familjen och att ge tips hur familjen 

kunde hitta nya sätt att klara svårigheterna. Familjeträffarna uppskattades av alla. Det 

fanns familjer som efterlyste nya träffar flera år senare. Att få tala öppet med sin egen 

partner gav ny kunskap om partnerns reaktioner, både den friska och den sjuka. Detta 

öppnade möjlighet för partnern till större delaktighet i sjukvårdskontakterna. De 

uttryckte uppskattning av kompetensen hos terapeuterna i verksamheten. 

Skriften. Din Bok (Ehres, 1997) används som pedagogiskt instrument för föräldrar till 

barn i åldern 5-12 år. Utvärderingen visade att barnen var nöjda och kände igen sig i 

tankar och känslor. Under projektets gång har 5 000 broschyrer delats ut och skickats till 

olika vårdgivare.  
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Fokusgruppsintervju  

Fokusgruppsintervju prövades som en form av utvärdering (Bilaga 2). Den genomfördes 

för en grupp av 5 kvinnliga patienter med frågor om hur kontakten togs, hur 

tillfredsställda de var, vad som varit stärkande, vad de utdelade skrifterna bidragit med 

och hur kommunikationen i familjen påverkats av kontakten. Det framkom att de var 

nöjda och såg fördelar av att ha samtalskontakt med MH, trots att inte alla själva tagit 

initiativet till kontakten. De uppskattade samtalskontakten som bekräftade och 

normaliserade deras reaktioner. De utdelade skrifterna (DIN BOK och Vad säger jag till 

barnen?) förstärkte kvinnornas förmåga att hantera situationen i förhållande till barnen 

samt att bibehålla och utveckla sin föräldrafunktion. De stärktes i att göra barnen 

delaktiga då det bland annat handlade om att övervinna sin egen rädsla för att möta 

barnen och deras frågor. 

 

Modell för framtida stöd till barnfamiljer i cancervården 

Ur dessa erfarenheter av projektarbete för stöd till barnfamiljer fördes diskussioner i 

teamet i syfte att skapa en användbar struktur för stödverksamhet. Resultatet visade på 

behov av att tillföra ett nytt syn- och arbetssätt, med familjen i fokus, i en tidigare relativt 

fast struktur eftersom cancersjukvården har haft starkt fokus på individen med cancer 

som livshotande sjukdom. Vi anser inte att sjukvården snabbt har möjlighet att byta 

fokus från individ till familj, men kanske att tiden är mogen att tillföra ett komplement 

med familjeinriktning. Varje patient behöver bli sedd i sitt sammanhang och alldeles 

speciellt gäller detta patienter som också är föräldrar till hemmaboende barn. Detta 

visade både projektet och Eva Elmberger (2004).  Den av resultatet framarbetade 

modellen är indelad i tre stödnivåer som kan sammanfattas enligt följande; 

 

Nivå 1 - låg problemnivå.  Ett familjeorienterat arbetssätt 

En nybliven cancerpatient tillfrågas om sin familj, sitt föräldraansvar och hur 

familjekonstellationerna ser ut. Det är önskvärt att detta görs av den läkare (PAL) och 

den sjuksköterska (PAS) som ska ha den kontinuerliga kontakten med patienten. I 

samband med att patienten får sin diagnos diskuteras konsekvenser av sjukdom och 

behandling och då kan en dialog initieras med patienten eller paret för att höra hur det 

fungerar i deras familj samt att vägleda dem om hur de kan tala med sina barn och lyssna 

på deras funderingar. 
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Nivå 2 - medelhög problemnivå. Familjefokuserat psykosocialt arbetssätt 

För denna problemnivå behövs psykosociala resurspersoner för problemlösning med 

fokus på familjens välbefinnande. På denna nivå kan behandling och problemlösning 

erbjudas från specialutbildad personal som kuratorer, psykosocialt utbildade 

sjuksköterskor, psykologer, psykiatrer och psykoterapeuter. Dessa kan finnas som resurs 

efter hänvisning eller som remissinstans för läkare och sjuksköterskor när deras 

kompetens och tid inte räcker till.  

 

Nivå 3 - hög problemnivå. Familjeterapi 

I ett fåtal fall behövs familjeterapeutisk och barnpsykiatrisk kompetens, när familjen bär 

på ett dysfunktionellt mönster. Detta kan ha präglat livet före sjukdomen och kan börja 

ge symtom först när någon i familjen blir sjuk. Familjen klarar inte påfrestningen och kan 

inte anpassa sig till den nya situationen. Kanske barnen blir symtombärare och behöver 

specialisthjälp. Denna problemnivå ställer krav på kompetens som ofta inte finns i 

somatisk vuxensjukvård.  Däremot finns sådan vid BUP (Barn- och ungdomspsykiatriska 

mottagningar), på familjeenheter eller inom barnpsykiatrin.  

 

Nivå 1 Familjeorienterat arbetssätt vid onkologisk eller palliativ enhet 

- stödjande och pedagogiska kontakter med patient och familj utifrån ett 

livsvärldsperspektiv 
Detta är en grundnivå avseende stöd, som alla patienter med barn behöver. Ofta glöms 

barnen som närstående bort liksom att patienten har sitt föräldraansvar.  Att 

uppmärksamma detta, anser vi i projektet, skulle behöva vara en prioriterad uppgift för 

vuxensjukvården i överrensstämmelse med FN:s barnkonvention. Detta ligger helt i linje 

med sjuksköterskors ambition att ha ett helhetsperspektiv i omvårdnaden och på hela 

familjen samt att uppmärksamma hur viktig den friska partnerns och barnens delaktighet 

är. Fokus på familjen innebär att diskutera familjens kunskap och vilken kraft de har att 

ta itu med och förebygga problem, nu och i framtiden. Denna bas, nivå 1, som vi kallar 

Familjeorienterat arbetssätt i cancervård bör finnas överallt inom hälso- och sjukvården 

men det krävs utvecklingsarbete, handlingsplaner och vidareutbildning för att kunna 

erbjuda detta.  

Ett familjeorienterat arbetssätt för att stödja barnfamiljer sker i första hand 

genom den förälder som är sjuk. För detta krävs omvårdande och behandlande 

personalkategorier, sjuksköterskor och läkare som kan utveckla familjeorienterat 
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arbetssätt för att stödja barnfamiljer. I framtiden ser vi att båda kategorierna efter 

vidareutbildning i samtalsmetodik och familjeaspekter på cancer kan erbjuda ett gott 

bemötande av familjer i samband med diagnos, kurativ eller palliativ behandling och 

eftervård. Information kring sjukdom och behandling är läkarens ansvar. Den medicinska 

informationen bör också beskriva de stödformer som finns för familjen och att det finns 

stöd vid psykosociala problem. Sjuksköterskan ansvarar för pedagogiska insatser och stöd, 

till exempel hur patienten och familjen kan klara det dagliga livet och uppkomna 

förändringar och reaktioner. Sjuksköterskans familjeorienterade arbetssätt startar med ett 

Inventerande samtal med patienten för att identifiera hela familjens behov, hur deras olika 

livssituationer ser ut och vilka resurser de har i sitt nätverk. Detta kan innebära en 

utvidgning av existerande modeller för vårdplanering och omvårdnadsdokumentation.  

Samtal och kunskap om hur kan man prata med barnen är integrerat i arbetssättet och innebär 

att Din Bok visas för föräldern (föräldrarna) med genomgång av hur den kan användas 

tillsammans med barn i olika åldrar samt broschyren Vad säger jag till barnen från 

Cancerfonden.  

Fortsatta samtal kan gälla ytterligare undervisning och information samt att identifiera 

resurser som finns i familjen, följa upp processer angående delaktighet och 

kommunikation i familjen, diskussion om kontakt med skol- och daghemspersonal, 

tydliggöra barnens reaktioner och deras behov av samtal. Familjens behov ökar ofta om 

sjukdomen återkommer och förvärras.  För att hjälpa familjen med anpassning till 

situationen kan sjuksköterskan inbjuda den sjuka föräldern att ta med barnen till 

sjukhuset för att vara med under behandling och få enkla förklaringar 

Sjuksköterskan kan vidare identifiera om Stödresurser kan finnas i familjen, till exempel ett 

fungerande nätverk, stödjande samhällsfunktioner som dagis och skola eller som former 

av ekonomisk hjälp. Dessa resurser behöver inventeras och tydliggöras. Erfarenheten 

visar att det många gånger finns tillräckliga resurser för att familjen ska kunna handskas 

med situationen, men kan behöva hjälp att tydliggöra och kunna ta vara på kraftreserver i 

omgivningen. När personalens möjligheter att hjälpa inte räcker, ska den ansvarige av 

personalen hänvisa eller remittera patienten eller familjen vidare.    

Vid möten med barnen, på förälderns uppdrag, är sjuksköterskans främsta uppgift att 

framför allt möta barnens frågor och reaktioner i samband med sjukdomen. Att kunna 

hjälpa barnen att förstå utifrån deras olika åldrar och behov.  

Brytpunktssamtal, utifrån transitionprocessens olika tidsperioder som till exempel vid 

avslutning av behandling, vid recidiv eller en traumatisk händelse av annat slag i familjen 
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är det lättare att diskutera om en relation byggts upp tidigare. Vid sådana brytpunkter 

kan föräldrarna behöva ta del av den nya situationen, göra en plan och diskutera behov 

av nya stöd- eller vårdformer. Ett samarbete mellan läkare och sjuksköterska kan göra 

det möjligt att i gemensamma familjesamtal kunna tillgodose de olika 

familjemedlemmarnas behov. 

Hänvisning och remittering till andra professionella resurser behövs vid stora psykosociala 

problem eller psykiska symtom. Då behövs remiss till stödnivå 2 (till kurator, 

psykoterapeuter eller psykiatrisk kompetens). Vårdgivaren behöver veta var gränsen går 

för egen kompetens och när annan specialistkompetens behöver anlitas. 

Samtal med efterlevande med särskilt fokus på den kvarlevande förälderns eller vårdarens 

betydelse för barnen. 

Utvärderande, avslutande samtal utgår från de gemensamma erfarenheterna under kontakten. 

Frågor ställs om hur stödet har fungerat, vad man lärt sig och hur familjen går vidare.  

 

 Nivå 2 Familjefokuserat psykosocialt arbetssätt – vid psykosociala  problem  

Så snart sjukvården öppnar för att ta in nya behov och nya arbetssätt visar det sig att det 

finns individer och familjer med större och annorlunda behov än genomsnittet. Det kan 

handla om sociala, ekonomiska, psykologiska och psykiatriska problem som påverkar 

funktionen i familjerna och försvårar anpassning och välbefinnande för medlemmarna i 

familjen.  

 

Utifrån det inventerande samtalet, nivå 1 eller under den fortsatta stödkontakten, kan 

remiss utfärdas till nivå 2 till exempel vid  

Socialt sårbara situationer, som att vara ensamstående förälder, vid separation eller 

konflikter mellan föräldrarna och då nätverket är tunt. (Se fall 2) 

Missbruk hos någon av föräldrarna.  

Multipla traumata. När  flera problem inträffat samtidigt i familjen och någon eller alla 

hamnar i kris eller sorg. 

Ekonomiskt pressad situation som kan resultera i behov av hjälp att få kontakt med 

socialförvaltningens familjeenheter eller att söka fondmedel.  

Arbetslöshet hos någon av föräldrarna                                                                                                                                      

Psykiska symtom hos någon i familjen som kan kräva psykiatriska och psykoterapeutiska 

behandlingsinsatser och ökat behov av stöd för de övriga medlemmarna i familjen. 
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Familjehistoria med andra traumatiska livshändelser som aktualiseras av den aktuella 

situationen, till exempel föräldrar som dött i cancer, tidigare sjukdomar eller död i 

familjen, missbruk, psykiatrisk sjukdom. 

 

Vid mindre enheter har kuratorn kompetens att ta hand om denna typ av stöd och då 

ofta i samarbete med psykosocialt utbildad sjuksköterska. Vid universitetssjukhus finns 

multiprofessionell psykosocial expertis vid Psykosociala team med beredskap för 

samtalsterapi och psykiatrisk behandling för patienter och i viss mån närstående. Alla 

dessa resurspersoner behöver vidareutbildning i ett arbetssätt som riktats mot familjens 

välbefinnande, alltså familjefokusering av psykosocialt arbetssätt. Psykiskt lidande hos en 

av föräldrarna kan allvarligt försvåra familjens funktion under pressade omständigheter, 

vilket kan kräva psykoterapeutisk och psykiatrisk expertis för att stödja den sårbara personen 

och för att lindra lidande i form av psykiska symtom. Cirka 20 % av patienterna och 5 % 

av de vuxna närstående kan behöva sådan professionell behandling.  Detta är ofta ett 

icke synliggjort problem på grund av bristande resurser. Vid sidan om den individuella 

behandlingen eller problemlösningen kan dessa psykosociala problem åstadkomma 

svårigheter i hela familjen, varför ett familjeperspektiv behövs för att se hur varje 

medlem och hela familjen kan anpassa sig och hantera den sårbara situationen. På denna 

kompetensnivå ska också finnas information och kanaler till barnpsykiatriska och 

familjeterapeutiska resurser. Resurser kan också sökas i Barn- och Ungdomspsykiatriska 

enheter, i kommunernas familjeenheter, i skolornas elevvårdsteam och hos 

församlingarnas diakoner/församlingsassistenter. I primärvården finns sedan några år på 

många håll kuratorer och psykologer. 

 

Nivå 3 Familjeterapeutiska och barnpsykiatriska insatser – vid problem hos en 

eller flera medlemmar av familjen 

Rigida eller destruktiva kommunikationsmönster och strukturer kan göra att familjer fastnar i 

kriser och en familjeterapeutisk intervention kan behövas (se fall 3). Ibland är det en 

samtalsserie för föräldraparet som kan lösa konflikter eller låsningar, ibland kan hela 

familjen delta. Många gånger kan hotet av att förändra sina mönster avlösas av en lättnad 

i att se möjligheter att dela ansvar och sorg. Behovet finns hos cirka 5 % av familjerna. 

När de vanliga resurserna i en familj inte räcker till och familjens funktion är hotad behöver 

insatser göras för att dra in alla tillgängliga resurser och samordna dem. För detta behövs 

en inventering av alla viktiga personer i nätverket och en professionell resursperson. 
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Denna kan leda till ett nätverksmöte för att inventera problem, mobilisera resurser och 

fördela uppgifter. Ofta kan ett eller flera uppföljningsmöten behövas. 

 

Barnens reaktioner kan vara svåra att förstå och hantera och barnpsykologisk och 

barnpsykiatrisk expertis behövs för en mindre del av barnen till cancersjuka föräldrar. Se 

exempel på sonen i familj 3. Här kan beteendestörningar, ätstörningar, sömnproblem, 

depression och självdestruktiva beteenden vara tecken på att barnet behöver såväl egen 

kontakt som insatser på familjenivå. Uppskattningsvis har 5-10 % av barnen i projektet 

haft en sådan problematik. De olika kompetenser som behövs på denna nivå finns i vissa 

multiprofessionella psykosociala team och hos psykoterapeuter med olika skolning. 

Resurser kan också sökas i Barn- och Ungdomspsykiatriska enheter, i kommunernas 

familjeenheter, i skolornas elevvårdsteam och hos församlingarnas 

diakoner/församlingsassistenter. I primärvården finns sedan några år på många håll 

kuratorer och psykologer. Kompetens kan också finnas hos St Lukasstiftelsen på många 

orter och inom både barn- och vuxenpsykiatrin. Det är en fördel att i lugn och ro kunna 

bygga upp samarbetskanaler och nätverk för att kunna samverka i krissituationer mellan 

familj och professionella.  

 

Spridning av erfarenheter och arbetssätt 

De olika stödnivåerna kan användas såväl i utbildning och utvecklingsarbete omkring 

barnfamiljer som vid Förändringsarbete, där somatiskt verksamma läkare och 

sjuksköterskor kan få kunskap och förändra sina arbetssätt i riktning mot 

familjeorienterat arbetssätt (Nivå 1). Det kan i framtiden, förhoppningsvis, bli inbyggt i 

grundutbildning av läkare och sjuksköterskor, i specialistutbildningen för blivande 

onkologer och onkologisjuksköterskor liksom inom arbetet i palliativa team. 

Utbildning med specialkurser för psykosocialt verksam personal, kuratorer, psykiatrer, 

psykologer och psykosocialt utbildade sjuksköterskor med fokus på familjearbete och 

kunskaper om barn (Nivå 2). 

Vidareutveckling av specialistfunktionen som familjeterapeut/specialresurs (Nivå 3) där 

MH inom projektet utvecklat funktionen och den verksamheten är nu permanentad. I 

framtiden kan dessa erfarenheter användas i vidareutbildning av psykosociala 

resurspersoner eller familjeterapeuter för att uppnå en specialistfunktion inom 

psykosociala team i cancersjukvård. Planer finns för utbildning av BUP-personal i 

kunskap om livshotande sjukdomar och dess familjekonsekvenser. 
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Temadag om familjearbete för onkologisk personal  

En modell för temadag med personal har utvecklats. Dagen belyste familjearbete ur olika 

aspekter såsom barns respektive föräldrars behov och hur personalen kan tillgodose 

dessa. Frågor diskuterades som till exempel Vad finns det för möjligheter/begränsningar 

i organisationen att bredda perspektivet till familj? Från de olika arbetsgrupperna 

framkom reflektioner om hinder för att ta med familjen i arbetet. Dessa kunde vara brist 

på tid, stress, otillräcklig kunskap, för lite personal, att ämnet berör starkt och tankar om 

den egna orken. Det framkom också en stor vilja att lära mer, behov av handledning och 

att utveckla arbetsmetoder.  

Temadagarna väcker frågor som: Hur ser familjen ut? Har familjen varit 

delaktig på sjukhuset? Vad skall dokumenteras av familjearbetet? Vilka redskap som till 

exempel genogram och nätverkskarta kan befrämja personalens förståelse? Integritet, hur 

kan informationen hanteras? Åtgärder, hur kan de se ut? Ska kontakt med annan 

professionell personal rekommenderas? Öppet förhållningssätt, hur kan det användas? 

Hur och vad har föräldern berättat för barnen om sjukdomen? Vad är möjligt att 

genomföra som stöd för den enskilda familjen?  Hur sker remittering av 

familjemedlemmar?  

 

Kurs/Studiecirkel för hemsjukvårdspersonal  

I fortsättningen kan kurser och studiecirklar fylla en viktig del av den utåtriktade 

verksamheten  

Kursen, som ägde rum inom projektet, genomfördes vid 5 tillfällen à två timmar, 2-3 

deltagare från varje team inbjöds, max 10 personer. Handledarna, som ledde kursen, 

hade olika yrkeskompetens som sjuksköterska eller psykoterapeut. Inventering av 

personalens behov gjordes vid kursstart. Därefter studerades litteratur och videofilmer. 

Detta varvades med teoretiska föreläsningar som till exempel om utvecklingspsykologi 

och krishantering. Det fanns tillgång till handledning kring aktuella familjeexempel från 

teamens egen vardag. Studiecirklarna uppskattades bland annat för att de givit tid och 

rum för reflektion och diskussion. Deltagarna ville få möjligheter att tala om rädsla, 

identifikation med unga föräldrar och om djupa känslor av vanmakt, ilska och sorg. Ett 

stort behov framkom om kunskap avseende stöd till barnen och för att våga närma sig 

barnen. 
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Vidareutbildning av psykosociala resurspersoner i familjeorienterat/fokuserat arbetssätt 

En baskurs för kuratorer, psykologer och psykosocialt specialiserade läkare och 

sjuksköterskor omfattande föreläsningar, litteraturgenomgång samt inventering och 

diskussion om hur egna familjeärenden har hanterats. En fortsättning i form av en 

regional utbildning är under planering. 

 

Specialisering på barnfamiljearbete i cancervård  

I dagens läge behöver en specialistfunktion byggas upp på individuell basis med en 

psykosocial grundutbildning och vidareutbildning, med särskilda kunskaper i 

cancervårdens villkor samt kunskaper i familjeterapi och/eller barnpsykoterapi. I 

framtiden kan denna inriktning vara en gren av utbildning i psykosocialt arbetssätt i 

cancersjukvård (eller somatisk vård i allmänhet). 

Denna bredd i kompetenserna har varit möjlig att tillgå inom projektet då projektet 

ingick i det psykosociala teamets ram, med tillgång till professionella resurser av flera 

slag. Projektet har också inneburit att Margaretha Hedström har tagit del av och 

utvecklat specialkunskap som påbyggnad på onkologsjuksköterskans fackkunskap. 

Projektet har därmed testat hur en sjuksköterska med olika psykoterapeutiska 

specialutbildningar, kan behandla personen/familjen inom de olika problemnivåerna. På 

detta sätt har alla de 3 stödnivåerna testats och belysts inom projektets ram. 

 

 

DISKUSSION 
 
Överallt där barn finns med i myndigheter och inom vårdorganisationer, ska barnens 

behov tillgodoses - enligt FN:s barnkonvention. Denna har antagits av Stockholms läns 

landsting i oktober 2005 (Handlingsplan för 2005-2008). Förhoppningsvis kommer 

liknande planer i övriga landsting de närmaste åren. För att förverkliga 

Barnkonventionen i den onkologiska vuxensjukvården behöver vi kunskap om hur 

cancer påverkar patienter i deras funktion och ansvar som förälder. Detta 

kunskapsområde har studerats under senare år, till exempel genom doktorsavhandling av 

Elmberger (2004). För att kunna förstå familjernas resurser och svårigheter behövs 

kunskap om ett familjeorienterat synsätt och arbetssätt. Individperspektivet har länge 

dominerat i nuvarande sjukvårdsorganisation. Finns ej professionell kunskap och 

adekvat förhållningssätt kan vårdgivarens självkännedom sättas på prov. Resultatet visar 

att den egna förförståelsen behöver tydliggöras för att inte omedvetet styra kontakten. 
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Även vårdarnas egna bilder och ideal angående föräldraskap behöver granskas för den 

enskilde vårdaren för att dessa föreställningar inte ska bli hinder i mötet som till exempel 

upplevelser i den egna uppväxten.  Mångfalden i familjemönster och strukturer gör att 

det inte finns någon enhetlig familjemodell för att använda i familjearbetet.  

Ett familjeorienterat/fokuserat arbetssätt utgår från system- och 

kommunikationsteorier (Wright 1994) och pedagogiska teorier med livsvärlden som 

grund (Dahlberg m fl 2003, Friberg, 2001). Detta påverkar den moderna sjukvården som 

alltmer strävar efter att ta med patientens livssammanhang i kommunikationen (Wright 

2002). Det har också varit huvudfokus i detta utvecklingsarbete att inte enbart inrikta 

åtgärderna på den som är sjuk eller har problem, utan utgångspunkten var att hjälpa 

familjen att kunna kommunicera och härbärgera allt som sjukdomen för med sig. Ett 

enskilt samtal med till exempel den sjuka föräldern kan ha ett fokus på hela familjen och 

dess funktion.  

 
Att skifta från individperspektiv till att fokusera på hela familjen är en 

genomgripande förändring i omvårdnadsarbetet och behöver förberedas väl. För att 

införa familjeorienterat arbetssätt till exempel i ett hemsjukvårdsteam eller på en 

onkologisk mottagning eller vårdavdelning, fordras noggrann planering och tillsammans 

med arbetsledningen beslut att genomföra förändringen. Utifrån erfarenheter i projektet 

föreslår vi att genom förändringsarbete införa familjeorienterat arbetssätt i 

cancersjukvård (nivå1) enligt följande; 

- avsätta tid och utse en kärngrupp av intresserade personer inom enheten (t ex en  

öppenvårdsmottagning eller en vårdavdelning) förslagsvis 3-5 personer av olika 

yrken 

- bestämma en plan med tids- och resursplan samt projektbroschyr 

- utarbeta en för verksamheten fungerande arbetsmodell  

- ordna en kurs i familjeorienterat arbetssätt med genomgång av litteratur  

- tänka igenom hur dokumentationen ska ske  

- involvera all personal genom temadagar, litteraturseminarier och grupparbeten.  

- arrangera regelbundna, återkommande reflekterande gruppsamtal för utveckling och 

kvalitetssäkring 

- föra etikdiskussion om var gränsen går för personalens egen kompetens och frågan när 

patienten/familjen skall remitteras vidare 

- utvärdering av behovstillfredsställelse hos patienter, familjer och vårdgivare 
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- träna samtalsmetodik utifrån ett livsvärldsperspektiv både med pedagogisk inriktning 

och att kunna lyssna på patientens/familjens känslor.  

 
Könsskillnader präglar livet även när det är hotat av en allvarlig sjukdom 

(SOU 1996:133). I projektet var familjer med en sjuk moder 4 gånger fler än familjer 

med sjuk fader. Den viktigaste orsaken till denna skillnad är att cancer drabbar fler 

kvinnor än män i 30-50-årsåldern, i genomsnitt är det 3 gånger så många kvinnor som 

män som får cancer i den perioden. Det är dock inte hela förklaringen till att kvinnorna 

är 4 gånger fler än männen i vårt projekt utan sannolikt är kvinnorna mer motiverade att 

diskutera problem och att få stöd i sin funktion och sitt ansvar som förälder. I 

intervjustudier med mödrar respektive fäder som hade cancer visade det sig att män som 

var sjuka inte såg sin föräldrafunktion som det primära till skillnad från kvinnorna 

(Elmberger et al 2000, 2002). Kvinnorna fokuserade mer på det moraliska ansvaret och 

även att moderskapet gav styrka (Billhult & Segesten, 2003; Elmberger 2004). Mycket 

talar dock för att könsskillnader förändras med tiden och unga män och kvinnor kanske 

inte är så olika i sina relationer till barnen. Stig Dahlgren har vittnat om sina erfarenheter 

av att vara förälder med cancer och små barn i Rädda livet (2001). Han bedömde 

behovet så stort för både män och kvinnor med cancer att han startade ett nätverk för 

familjer, där en förälder har cancer. Sådana nätverk kan vara än mer nödvändiga för den 

ensamförälder som blir sjuk och hans/hennes barn. 

 Den uttalade tröttheten som många i projektet vittnade om fann även 

Magnusson (1999) som det mest frekvent rapporterade symtomet med komplex 

karaktär. I projektet fann vi även att de ensamstående föräldrarna har nytta av stödjande 

nätverk. Detta styrks av Lewis (1996) som i sina studier finner att ensamstående föräldrar 

tidigt i sjukdomsprocessen har nytta av att knytas till ett stödjande nätverk. Barns behov i 

olika åldrar utkristalliserades inom projektet och finns beskrivet i Östlinder (2003). 

I detta utvecklingsarbete har familjeträffarna, där flera familjer med 

likartad situation träffas vid tre tillfällen, visat sig vara av stort värde. Det finns stor kraft 

i att se de gemensamma svårigheterna men också möjligheterna, att erfara styrka i det 

man faktiskt klarar och att känna samhörighet med andra familjer. Projekt har visat sig 

vara ett stöd för många familjer under deras svåraste perioder. Detta är ett arbetssätt som 

kan komplettera de funktioner som psykosociala team utgör. Dels innebär 

specialiseringen på barnfamiljer en öppning för att läkare och sjuksköterskor ska våga 

uppmärksamma föräldrar och barn och kunna remittera dem vidare. Dels har det i vårt 
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projekt medfört att barnfamiljsjuksköterskan (MH) har vidareutbildat sig i familjeterapi 

och nätverksarbete, en tillgång för vårt psykosociala team. Det innebär att det finns ett 

behov för psykosociala team i cancersjukvården att etablera ett nära samarbete med en 

resursperson med familjeterapeutisk kompetens. Sådan kan finnas i Barn- och 

ungdomspsykiatrin, vid familjerådgivning i kommunal och kyrklig regi samt inom privat 

verksamhet. 

En viktig del av arbetsområdet är att bygga kontaktvägar med andra 

stödformer i samhället och vid behov överbrygga och samordna insatserna. Det gäller till 

exempel skola och daghem, barn- och ungdomspsykiatriska enheter, Erikastiftelsen och 

andra enheter för barnpsykoterapi, socialförvaltningar och familjeenheter på 

kommunerna, församlingar och frivilligorganisationer, till exempel Rädda Barnens 

sorgegrupper. Liknande stödverksamheter för hela familjen har funnits i Lund i ett 

samarbete mellan Onkologiska kliniken och Barn- och ungdomspsykiatriskt konsultteam, 

men tyvärr nu nedlagt (Falk 1999). Flera initiativ har tagits i andra regioner, till exempel i 

Blekinge, Jönköping och inom flera Hospiceenheter i landet. I Norge och i Finland finns 

internatsveckor för barnfamiljer med cancer. 

 

Nya frågor som utvecklats under projektet är: 

- Hur kan familjeorienterad/fokuserad omvårdnad implementeras enligt ovan beskrivna 

modell? 

- Hur kan familjeorienterat/fokuserat arbetssätt förankras i riktlinjer för cancervård, 

respektive i sjukvårdshuvudmännens prioriteringar och beställningar? 

- Hur ser behoven ut för kvinnor respektive män som föräldrar med cancer och vilken form 

av stöd behöver utvecklas för att passa respektive kön? 

- Hur kan familjernas behov av gemensam rehabiliteringsvistelse utvecklas inom den 

cancerspecifika stöd- och rehabiliteringsverksamheten? 

- Hur kan samhällsstödet anpassas till den specifika situationen att vara cancersjuk eller 

partner och ha ekonomiskt ansvar för barn?  

- Behövs ett mer utvecklat samhällsstöd för barnfamiljer med allvarlig eller kronisk 

sjukdom inom familjen i form av direkta insatser i skola/daghem respektive indirekta 

insatser i form av vidareutbildning och handledning av lärare, skolhälsovårdspersonal 

och kommunernas familjeenheter och motsvarande? 

-  
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KONKLUSION 
 
Projektets målsättning var att samla och utveckla kunskap kring familjesituationen när en 

förälder får cancer. Behoven av stöd för familjen har identifierats och dokumenterats. 

Stödformer för hela familjen har skapats och grupperats efter behov och svårighetsgrad.  

Ett ytterligare syfte var att sprida kunskapen omkring familjeperspektiv i 

omvårdnadsarbetet. Detta har startats och fortsätter inom det nu permanentade arbetet. 

Projektet har visat att familjer vanligen har en stor egen potential att 

hantera situationen. Det visar sig i stödkontakterna att även få samtal kan få stor 

betydelse för familjen. Barnen är en kraftkälla och står för glädje i familjen men på 

samma gång behöver barnen stöd både från familjen och omgivningen för att samtidigt 

kunna vara delaktiga i sjukdomsprocessen och fortsätta sin utveckling. För de flesta 

familjer har det familjeorienterade arbetssättet ett preventivt syfte – att underlätta livet 

med cancersjukdomen. För andra familjer behövs problemlösning och 

behandlingsinsatser för att möjliggöra familjens psykosociala funktion. Det nu aktuella 

projektet har identifierat behov, ställt upp mål och utarbetat en arbetsmodell för 

barnfamiljer där en förälder fått cancer.  Ett genomtänkt bemötande i samband med en 

förälders sjukdom kan hjälpa familjen att fungera och förebygga många problem för 

barnen under uppväxten och i vuxen ålder. Ett familjeorienterat arbetssätt av läkare och 

sjuksköterska i den ordinarie sjukvården (nivå 1) är förmodligen tillräckligt för de flesta 

familjer. Möjlighet bör finnas att remittera patienten och/eller familjemedlemmarna till 

psykosocial mottagning (nivå 2) för familjefokuserad rådgivning eller samtalsterapi och 

vid behov till specialiserad familje- och barnpsykoterapeutisk expertis (nivå 3).  

Implementeringen av denna modell har påbörjats vid Karolinska 

Universitetssjukhuset i form av en tjänst för sjuksköterska inom psykosocial onkologi 

med kliniskt arbete med barnfamiljer samt spridning till regionens cancersjukvård. Ett 

familjeorienterat arbetssätt ligger i linje med allmänhetens krav och förväntningar och 

med sjukvårdspersonalens intentioner och önskemål. Däremot har 

sjukvårdshuvudmännen inte ännu beslutat om de anhöriga, inklusive barnen, ska vara en 

målgrupp inom vuxensjukvården då det fordrar ytterligare kunskaper, tid och 

specialiserade arbetssätt. Projektet har visat på behov av ett utvecklat familjeorienterat 

arbetssätt och att detta kan förhindra framtida svårigheter att hantera oväntade 

livssituationer hos familjer, speciellt barn och förälder med cancersjukdom. Detta 

behöver ytterligare studeras och vetenskapligt beläggas.   
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    Bilaga 1 
 
020625 
 
Bästa/e 
Du har deltagit i ett utvecklingsprojekt med stöd från Cancerfonden. Detta projekt håller 
nu på att avslutas och därför skulle vi vilja få Dina och/eller andra familjemedlemmars 
synpunkter på samtalskontakten vid Onkologiskt RehabiliteringsCentrum. Erfarenheter 
från alla i familjen som deltagit är värdefulla. Syftet med projektet har varit att stödja 
familjen vid sjukdom alltså ett utökat perspektiv med familjen som fokus. Detta är ett 
nytt arbetssätt i dessa sammanhang där individperspektivet förut varit dominerande.  
     Uppgifterna behandlas konfidentiellt vilket innebär att de avidentifieras men avses att 
användas till den skriftliga slutrapporten.  Markera gärna olika familjemedlemmars 
synpunkter. Alla synpunkter är värdefulla och välkomna. (Använd gärna baksidan.) 
 
OBSERVERA! Det är frivilligt att deltaga. 
 
1. Hur ser Din familj ut? 
2. Hur har arbete och ekonomi påverkats? 
3. Hur har familjeperspektivet upplevts av Dig och Din familj? 
4. När i sjukdomsprocessen har stödsamtalen mest betydelse för familjen? 
5. Vilken betydelse har stödsamtalen haft för olika familjemedlemmar? 
6. Vad/vem har hjälpt Dig och Din familj mest (även icke professionella)? 
7. Vad saknar Du och Din familj i fråga om stöd? 
8. Vad kan göras bättre i denna verksamhet? 
9. Hur skulle Du och Din familj beskriva erfarenheterna av stödverksamheten för en 
annan familj i liknande situation? 
10. Övriga kommentarer (använd gärna baksidan). 
 
Tack för Din och Din familjs medverkan! Var god sänd svaren (i bifogat kuvert) till: Eva 
Elmberger, Rödhakevägen 9, 178 39 EKERÖ 
 
 
Margaretha Hedström   Eva Elmberger 
Samtalsterapeut                                                              Universitetslektor 
leg sjuksköterska leg sjuksköterska 
Projektledare                        Utvärderingsansvarig  
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     Bilaga 2 
 
 
Inbjudan till fokusgruppintervju 
 
Du som är patient och tagit del av stödverksamhet inom projektet ”Barnfamiljen i 
cancervården” med stöd från Cancerfonden inbjudes nu att deltaga i en 
fokusgruppintervju. Den kommer att genomföras av två personer som inte varit 
delaktiga i projektet men är vana samtalsledare. Intervjun sker på Onkologiskt 
RehabiliteringsCentrum och tar ca 1 ½ - 2 timmar. Förfriskningar kommer att serveras. 
Intervjuerna behandlas konfidentiellt men önskemål finns att använda bandspelare för 
att kunna analysera gruppintervjun efteråt. Ditt deltagande är frivilligt och Du kan 
avbryta intervjun när Du vill. 
 
Syftet med intervjun är att utvärdera verksamheten, inventera erfarenheterna av 
stödsamtal och familjeträffar utifrån ett familjeperspektiv samt att identifiera familjens 
behov av stöd. 
 
Frågor vi kommer att diskutera är av typ  
Vilka erfarenheter har Du av egna individuella stödsamtal respektive barn-, par- 
och/eller familjesamtal? Finns hinder? 
Vilka tankar har väckts angående föräldraroll, parrelationer och barnrelationen? 
Vilken betydelse har det att hela familjen varit här samtidigt?  
Erfarenheter av Din möjlighet till ”egen tid”? 
Hur reagerar Du på att göra barnen delaktiga? 
Upplevelser av att ha samma terapeut i olika roller? 
Hur har olika familjemedlemmars reaktioner märkts i vardagslivet? 
Hur får familjen vardagen att fungera praktiskt? 
 
 
Tidpunkt kommer att meddelas per telefon eller brev.  
Har Du ytterligare frågor kontakta gärna Margaretha eller Eva 
 
 
 
Margaretha Hedström    Eva Elmberger  
tel 5177 7052    tel 714 6569 
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     Bilaga 3 

VÄLKOMMEN 

 
 

Utbildningsdag 6/12, Radiumhemmet, KS 
 
BARNFAMILJEN I CANCERVÅRDEN 
 
Ansvariga:  Margaretha Hedström, samtalsterapeut, sjuksköterska 

Ann Olofsson, musikterapeut 
Eva Elmberger, universitetsadjunkt, sjuksköterska 

 
Lokal:  Konferensrummet, RaH 1 tr 
 
 
Program 
 
8.30 - 9.00 Kaffe med ostfralla 
 
9.00 – 9.30 
Inledning 

Presentation av deltagarna, dagens program 
Bakgrund till projektet och nätverket 
 
9.40 – 11.30 
Barnfamiljens resurser och begränsningar 

Gruppdiskussioner 
 
11.30 – 12.30 Lunch 
 
12.30 – 13.30 

Erfarenheter från familjearbete 

Presentation av projektet, ”Barnfamiljen i cancervården”  
 
13.30 – 14.00 Kaffe 
 
14.00 – 15.20 
Diskussion 
 
15.30 - 16.00 
Framtidsvisioner och avslutning 
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