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Sammanfattning 
Bakgrund: Det råder en viss osäkerhet hos sjuksköterskor i den svenska vården när det 

gäller bemötandet av barn vars förälder vårdas palliativt. Sjuksköterskor uttrycker ofta en 

rädsla för att deras kunskaper inte ska räcka till och en rädsla för att göra ytterligare skada 

genom  att  säga  ”fel”  saker.  Barn och ungdomar som inte får en möjlighet att bearbeta sin 

sorg preventivt riskerar att senare i livet drabbas av psykiska besvär. Ett hälsofrämjande 

förhållningssätt kan gagna den psykiska hälsan. En metod för detta menas vara att lyssna 

och bekräfta barnen. 

 

Syfte: Syftet med studien är att belysa barns upplevelser av att vara anhörig i palliativ vård 

av förälder. 
 

Metod: En litteraturstudie gjord utifrån tio vetenskapliga artiklar där analysen av 

artiklarnas presenteras genom tre teman, ”Berätta  sanningen,  berätta  allt”,  Önskan  om  en  

normal vardag samt Ett barns önskan om att få vara delaktig. 

 

Resultat: Alla barn är enskilda individer som upplever situationer olika. Man kan dock dra 

vissa generella slutsatser om hur mycket barn vill veta i den situation där den ena föräldern 

vårdas palliativt. Generellt sett kan man se att barn vill veta sanningen i ett tidigt skede för 

att inte känna sig utanför och förda bakom ljuset. Resultatet beskriver att barn många 

gånger är rädda för att ställa frågor till föräldern/föräldrarna då de inte vill göra dem 

upprörda, vilket kan resultera i en osäkerhet och ökad rädsla inför förälderns kommande 

död. Man kan även läsa att barn ibland kan uppleva sjukdomen som något positivt för 

gemenskapen i familjen då de umgås intensivare under den korta tid som finns kvar.  

 

Diskussion: Tillsammans med den valda teorianknytningen, delaktighet i ljuset och 

delaktighet i mörkret av Birgitta Andershed, har arbetets resultat diskuterats. Diskussionen 

fördes kring huruvida delaktigheten kan påverka effektiviteten av copingstrategier samt hur 

dessa används. Det diskuteras även hur föräldrarnas oro präglar barnens möjligheter till 

delaktighet samt hur man som sjuksköterska kan främja denna delaktighet. 

 

Nyckelord: Allmänsjuksköterska, palliativ vård, barns upplevelser  

 



  
 
 

 

Abstract  

Background: There is some uncertainty among nurses in the Swedish healthcare system in 

terms of handling children whose parents are receiving palliative care. Nurses often express 

a fear that their knowledge will not suffice, and a fear of doing further damage by saying the 

“wrong”  things.  Children and adolescents who do not get a chance to process their grief 

preventively have an increased risk of developing psychological disorders in the future. A 

health promoting approach can benefit mental health. It is often effective to listen to and 

affirm the child. 

Aim: The  aim  of  this  study  is  to  illustrate  children’s  experiences  of having a parent who is 

receiving palliative care 

Methods: A literature review based on ten scientific papers. The result is presented 

according  to  three  themes:  “Tell  the  truth,  tell  everything”,  Need  for  normality  and  A  child’s  

desire to be involved. 

Results: Every child is an individual who experience situations differently. However, one 

can draw certain general conclusions about how much children want to know in a situation 

where a parent is receiving palliative care. Generally speaking, one can see that children 

want to know the truth at an early stage in order not to feel left out. Children are often afraid 

of asking their parents questions as they do not want to upset them. This can result in greater 

uncertainty and increased fear surrounding the forthcoming death of a parent. On the other 

hand, children can also often experience the illness as having a positive effect on family 

relationships because they interact more intensively during the short amount of time that 

remains. 

Discussions: The results of the study are discussed in relation to “Being  a  close  relative  in  

the final phase of life. Involvement in the light – involvement  in  the  dark”, by Birgitta 

Andershed. The discussion centers on whether a  child’s  involvement can influence the 

effectiveness of coping strategies and how these are used. It is also discusses how parents’ 

worries affect  children’s opportunity to be involved and how a nurse can enable children’s  

involvement. 

Keywords: General  nurse,  palliative  care,  children’s  experiences 
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Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom palliativ vård har vi uppmärksammat att det 

råder en viss osäkerhet hos många sjuksköterskor kring bemötande av barn som är anhöriga 

till patienter i livets slut. Istället för att få vara delaktiga i vårdandet är det vanligt att man 

både som sjuksköterska och vuxen anhörig vill skydda barnen från den rådande situation 

vilket medför att de går miste om möjligheten att få en chans till preventivt sorgearbete. Då 

ställde vi oss frågan, varför är det bara vuxna som erbjuds delaktighet och inte hela familjen 

tillsammans? Det är föräldrarna som i slutändan beslutar huruvida barnen ska få vara 

delaktiga i vården eller inte men vi tror att när beslut fattas som utesluter barnen så beror detta 

ofta på okunskap och framförallt rädsla från de vuxnas sida. Om då inte sjuksköterskorna 

finns där för att hjälpa, stötta och våga prata om möjligheten att bjuda in barnen på deras 

villkor så stannar beslutet i rädslan hos föräldrarna. 

 

Bakgrund 

Varje år drabbas ca 50 000 personer av cancer och av dessa är det ca en fjärdedel som har 

hemmaboende barn (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2009). Med barn menas här en person 

som är mellan 0 och 18 år gammal (Unicef, 2012). I Sverige förlorar ungefär nio barn en 

förälder varje dag. Av dessa dödsfall är ungefär 40% relaterade till en cancersjukdom, som är 

en av våra vanligaste sjukdomar  (Stockholms Kommuner och Landsting, SKL, 2012).  

Att en förälder eller nära anhörig dör under barnets uppväxt kan vara något av det mest 

traumatiska som kan ske och kan få oerhörda konsekvenser både på lång och kort sikt. Några 

av dessa konsekvenser är en ökad psykisk ohälsa, utöver den normala sorge- krisprocessen, 

samt ökad risk för suicid (SKL, 2012).   

 
Palliativ vård 

Alla områden inom vården som behandlar människor med kroniska sjukdomar och som 

bygger på ett helhetsperspektiv av människan har under många år insett att det finns fler 

behov hos de sjuka och deras anhöriga än vad som tidigare visats. Med en befolkning som 

ökar i ålder, och insikten i att palliativ vård kan behövas inom fler områden än cancervård och 

under en längre tid än vad som tidigare varit, kom man att utforma en ny definition för att 

bredda och underlätta palliativ vård för alla som har de behoven. Detta innebär att palliativ 

vård inte längre bara ska finnas vid särskilda institutioner som till exempel hospice utan även 
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ska vara väl integrerat i bland annat geriatrik, sjukvård, pediatrik med flera (World health 

organization, WHO, 2004).  

 WHO formulerade år 2002 en definition av begreppet palliativ vård där det framgår att 

vården ska grundas på ett förhållningssätt som ska leda till att livskvaliteten för patienter och 

deras familjer förbättras. Palliativ vård ska förbygga och lindra lidande genom att tidigt 

upptäcka och noggrant utreda så att man i största mån kan behandla och förebygga smärta och 

psykosociala, fysiska och existentiella problem (WHO, 2004).  

 I kunskapsstödet för palliativ vård (Socialstyrelsen, 2012) står det bland annat att palliativ 

vård ska lindra smärta men också bekräfta livet och se döden som en del av livet och som en 

naturlig process. Vidare står att palliativ vård ska kunna erbjuda professionellt stöd till hela 

familjen för att lättare kunna hantera situationen både under sjukdomsförloppet och efter den 

sjukes död bland annat genom stöttande och rådgivande samtal. Dessutom står det beskrivet 

att den palliativ vård ska kunna främja livskvaliteten och påverka sjukdomsförloppet i positiv 

bemärkelse (Socialstyrelsen, 2012).    

 Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2012; WHO, 2004). 

Dessa fyra hörnstenar har grundats  på  WHO’s  definition  av  palliativ  vård  och  på  

människovärdesprincipen (Socialstyrelsen, 2012). Människovärdesprincipen grundas på de 

mänskliga rättigheterna och innebär att alla människor är födda fria och att alla människor har 

lika värde och ska ha samma rättigheter (Socialdepartementet, SOU, 2001:8). Nedan följer en 

kort sammanfattning av de fyra hörnstenarna: 

 Symtomlindring innebär att smärta och andra symtom som är besvärande ska lindras 

samtidigt som patientens autonomi och värdighet ska kunna bibehållas. Symtomlindring 

innefattar utöver fysiska behov även psykiska, sociala och existentiella. Samarbetet kring den 

sjuke i palliativ vård ska ske av ett team där flera olika professioner slås samman för att täcka 

alla behov som kan uppstå. För att kunna främja patienter och närståendes livskvalitet krävs 

en god kommunikation och relation både inom arbetslaget och mellan arbetslag och patient 

samt närstående. Stöd till de närstående innebär att delaktighet bör erbjudas och att stöttning 

bör ges både under sjukdomsförloppet och efter döden (Socialstyrelsen, 2012). 
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Delaktighet 
I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) kan man läsa att sjuksköterskan 

ska  ”i  dialog  med  patient  och/eller  anhörig  ge  stöd  och  vägledning  för  att  möjliggöra  optimal  

delaktighet  i  vård  och  behandling”.   
 I Nationella Riklinjer för Palliativ Vård (SKL, 2012) skrivs det om delaktighet som ett sätt 

att involvera patient och anhörig i vården. Denna ska alltid anpassas efter anhörigas och 

patienters önskemål, behov och förmåga till att vara delaktiga. Det är därför viktigt att man 

redan från början för en dialog för att skapa en trygg och öppen vårdrelation. Även vikten av 

att sjuksköterskan följer upp denna dialog under flertalet gånger poängteras, detta för att 

behov och önskemål kan ändras under sjukdomsförloppet.  

 Knutsson (2006) skriver att barn som är delaktiga i vårdandet av sina anhöriga på 

intensivavdelningar löper mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa i framtiden. Hon skriver 

vidare att ett bra sätt kan vara att ta med barnen till sjukhuset där deras anhöriga vårdas och 

föra en öppen dialog kring vad som sker och vad som förväntas ske. Det är rimligt att anta att 

så även är fallet inom palliativ vård. Dock finns det få studier av barn som anhöriga i palliativ 

vård. I Barn som är närstående (Stockholms Läns Landsting, SLL, 2012), beskrivs det att barn 

reagerar mycket olika på sorg och det är inte ovanligt att det ger uttryck i vardagen genom 

sängvätning, sömnrubbningar eller försämrad aptit. Det beskrivs vidare om barnets behov av 

professionell hjälp för att undvika problem senare i livet. Ett hälsofrämjande förhållningssätt 

kan minska risken för framtida psykiska besvär. Kunskapsunderlaget (SLL, 2012) menar att 

man måste bekräfta och lyssna på barn i kris. I nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2012) står det beskrivet att kring barn som är närstående till en sjuk och 

döende förälder är det viktigt att vara uppmärksam på barnets behov av information och stöd.  

 

Barns förståelse av döden i olika åldrar 

Barn i åldrarna 1-7 år ser ofta döden som något konkret och har därför svårt att förstå att 

döden är slutgiltig. Ofta är deras frågor direkta och konkreta och rädslan för att bli separerade 

från någon nära kan vara mycket stark (Dyregrov, 2009). Dock kan just deras konkreta och 

direkta förmåga leda till en öppenhet som kan vara en fördel i sorgeprocessen. De allra minsta 

barnen har sällan förståelse för vad som verkligen händer och har inte heller de äldre barnens 

fantasi för att ändra på det som hänt för att kunna hantera det svåra. Barn i förskoleålder har 

ofta ett stort behov av att få hjälp utifrån för att hitta balans i vardagen som annars lätt drar sig 

undan från omgivningen och isolerar sig (Dyregrov, 2007). 
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 Barn i åldrarna 7-15 år har en större insikt i vad döden innebär och att den verkligen 

innebär slutet för den som dör. De lite äldre barnen har en annan förmåga än de små att förstå 

att döden har långsiktiga konsekvenser (Dyregrov, 2009). Strategierna för att handskas med 

dödsfall har blivit fler och de använder ofta fantasin för att hantera jobbiga situationer, vilket 

man ofta kan se i barnens lek. Även om strategierna är fler är det ofta hos barn i åldrarna 7-15 

som man kan se problem. De vuxna ställer ofta andra krav på de lite äldre barnen jämfört med 

småbarnen vilket barnen ibland inte kan eller orkar leva upp till (Dyregrov, 2009). 

 Ungdomar reagerar ofta som vuxna gör vid ett dödsfall men reagerar ofta med intensiva 

känsloutbrott. Ungdomar befinner sig redan i en fas i livet då frigörelsen från föräldern är 

påtaglig. En fas som innebär ett sökande efter en egen identitet, en annan syn på sin kropp och 

en annan dimension av tankeställningar och existentiella frågor, vilket kan förstärkas av ett 

dödsfall. Ungdomar förstår fullt ut att döden är oåterkalleligt och vad det kan ha för 

konsekvenser för dem och deras familj (Dyregrov, 2007). 

 

Sjuksköterskans uppgift i förhållande till barn som är anhöriga 

Den svåra situation som barnet ställs inför kan vara mer än vad barnet förmår att hantera 

(Tveiten, 2000). På lång sikt kan konsekvenserna av att inte få bearbeta sorgeprocessen leda 

till psykiska besvär som till exempel psykoser eller ångest- och depressionstillstånd. Dessa 

tillstånd kan ha att göra med obearbetade förluster och sorger i barndomen. Att förlora en 

förälder är en brutal separation som kan leda till ökad svårighet för att kunna hantera 

separationer senare i livet. Förlusten kan bli så stor att barnet inte vågar släppa in människor 

för nära på grund av att rädslan för ännu en förlust (Chesterson, 2011).  

 Longfield och Warnick (2009) beskriver att sjuksköterskor ofta tror att det är bäst att inte 

låta barn vara delaktiga i vården för att skydda dem. Dock finns det studier som påvisar att 

barnens nivå av oro är betydligt lägre hos de som får information kring förälderns sjukdom 

och döende (MacPherson, 2005; Knutsson, 2006). Barnets nivå av förståelse och 

utvecklingsstadium är något som föräldrar ofta inte är medvetna om och föräldrarna kan då 

behöva stöd för att kunna bemöta barnet efter dennes individuella behov. Sjuksköterskan bör 

då kunna stötta både föräldrar och barn för att de tillsammans ska kunna hantera 

situationen.(Longfield & Warnick, 2009). Många gånger är det skrämmande för föräldrarna 

att samtala om den ena förälderns sjukdom och bortgång och därför har sjuksköterskan en 

väsentlig roll både gentemot föräldrarna men också mot barnen (Longfield & Warnick, 2009). 
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 Sjuksköterskor är ofta rädda att deras kunskap inte räcker till för att bemöta barn och 

föräldrar inom den palliativa vården vilket ofta resulterar i att barn utesluts ur vården 

(Longfield & Warnick, 2009). Dessutom tror många att det gör mer skada än nytta om man 

säger fel saker och vågar därför inte bemöta barnen. Det är vanligt att föräldrar inte vet hur de 

ska kunna prata med sina barn och på så sätt göra de delaktiga utan förlitar sig på att 

sjuksköterskan ska hjälpa till och stötta. Det viktigt att komma ihåg att det inte handlar om att 

skydda barnen från det obehagliga utan att det handlar om att ge barnen rätt verktyg för att 

kunna hantera livet. För att kunna prata med och bemöta barn måste sjuksköterskan också 

vara medveten om sina styrkor och svagheter och våga utmana sina rädslor för att vinna ny 

kunskap (Longfield & Warnick, 2009). 

 

Problematisering 

Inom palliativ vård arbetar flera professioner tillsammans i ett team för att göra det bästa för 

patienten och patientens anhöriga. Det har dock visat sig att det på grund av okunskap och 

rädsla både hos personal och hos föräldrar finns många barn i anhörigposition som utesluts ur 

den palliativa vården utan att ens fått möjligheten att vara delaktig. Studier visar att barn som 

inte får möjlighet att bearbeta ett dödsfall har en ökad risk för att utveckla bland annat 

psykiska sjukdomar senare i livet. Det är viktigt att påpeka att alla barn är enskilda individer 

och upplever ett dödsfall olika, beroende på ålder och utvecklingsnivå och det kan därför vara 

svårt att generalisera. Viktigt är också att påpeka att det trots rådande okunskap kring barn i 

anhörigposition faktiskt är en del av sjuksköterskans ansvar att ge barnet stöd. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge ett adekvat stöd som anpassats efter barnets behov och villkor är 

det av stor vikt att belysa barns upplevelser av att vara anhörig till en döende förälder för att 

ge underlag och en grund till en vidare och djupare kunskap. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa barns upplevelser av att vara anhörig i palliativ vård av 

förälder. 

 

Teoretisk referensram 

Genom att belysa barns upplevelser av att vara anhörig till en döende förälder öppnas en dörr 

för sjuksköterskan så att denne har möjligheten att kunna göra barn delaktiga. Att vara barn 



  6 (29) 
 

och samtidigt en individuell människa innebär att delaktighet har olika betydelser beroende på 

vem det ska tillämpas på. För att få en förståelse för begreppet delaktighet har vi valt att 

använda Birgitta Andersheds avhandling Delaktighet i ljuset och delaktighet i mörkret (1998) 

som en teoretisk referensram för arbetet.  

 Birgitta inleder sin avhandling med att beskriva de två begrepp som hennes avhandling 

kretsar kring; delaktighet i ljuset och delaktighet i mörkret. Hon beskriver delaktighet i ljuset 

som när den anhörige upplever en meningsfull delaktighet och känner sig välinformerad. 

Denna delaktighet baseras på förtroende och tillit mellan personal, anhörig och patient. 

Delaktighet i mörkret beskrivs vara när den anhörige inte känner sig välinformerad, sedd eller 

bekräftad  av  personalen.  Andershed  beskriver  det  som  att  de  anhöriga  ”famlar  i  mörkret”  när  

de försöker stödja den sjuke (Andershed, 1998).  

 Andershed (1998) beskriver i sin avhandling hur den anhöriges livskvalitet kan vara 

beroende på hur den sjuke mår. Hon skriver vidare att det under hennes studier framkommit 

att bra information och stöd från personalen har haft en stor betydelse och positiv inverkan på 

hur anhöriga har upplevt situationen. Att den anhörige har upplevt att den sjuke har fått en 

god vård och på så sätt har fått vara beredd på att den sjuke var på väg att dö har det påverkat 

den anhöriges sorgearbete positivt.  

 Andershed (1998) beskriver att den förståelseram som hon formulerat inte ska ses som en 

förklaringsmodell utan snarare en ram som kan leda till ökad förståelse när det gäller 

anhörigas delaktighet. Förståelseramen formulerar inte en slutprodukt utan är en redovisning 

av ett nuläge.  

 Den teoretiska förståelseramen för delaktighet i ljuset kan beskrivas med ett antal begrepp; 

respekt, uppriktighet, öppenhet, bekräftelse och samverkan. Dessa är begrepp som Andershed 

menar ska gälla både gentemot och emellan både vårdgivare, vårdtagare och anhörig. Hon 

kallar det för Partnership och förklarar att dessa begrepp kan underlätta för att skapa 

förutsättningar för en god död med hjälp av dessa. Genom dessa begrepp bör personalens 

insikt och förståelse för både den sjukes men även den anhöriges livssituation öka och därmed 

vara ett hjälpmedel för att stödja den sjukes önskan att få dö på sitt eget sätt (Andershed, 

1998). 

 

Metod 

Som metod för denna uppsats valdes en kvalitativ litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar 

granskades och sammanställdes. 
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Urval och datainsamling 

Val av sökord 

För att kunna få en heltäckande bild av vilka artiklar som fanns användes trunkering av orden 

för att få med alla stavningsböjelser i enlighet med Friberg, 2012. Dessutom användes 

boolesk sökteknik vilket innebär en användning av orden AND, OR och NOT för att kunna 

söka på mer än ett ord (Forsberg & Wengström, 2008; Friberg, 2012). Enligt Friberg, 2012, 

bör sökningen till en början ske brett för att sedan smalna av tills de sökord som är mest 

relevanta för syftet har framkommit. Till detta arbete har databaserna Cinahl (Cummulative 

Index of Nursing and Allied health) plus with full text och Pubmed valts då de är breda 

databaser som täcker området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). 

Sökorden som valts inledningsvis var Children, Experience, Parent Dying, Coping och 

Needs. När sökarbetet inleddes valdes vilken åldersgrupp som var mest relevant för arbetet 

och eftersom barn var i fokus valdes den engelska översättningen av Barn - children. 

Fortsättningsvis översattes synonymbegreppen Erfarenhet och Upplevelse till det engelska 

ordet Experience. Eftersom arbetet handlar om barn vars föräldrar är döende användes 

begreppen Palliative care och Parent dying. För att kunna få en heltäckande bild av vilka 

artiklar som kunde vara relevanta användes ordet Coping och Needs. Ordet Delaktighet, som 

översattes till Participation och Involvement söktes på men gav inga träffar som 

överrensstämde med arbetets syfte. På grund av att de flesta träffar handlade om barn som är 

sjuka inom den palliativa vården användes ordet NOT Pediatric (peadiatric) för att utesluta de 

artiklarna vilket gav en mer överskådligt träfflista. 

Till en början söktes artiklar efter enskilda ord vilket gav omfattande träffar och har därför ej 

redovisats. Därefter söktes två-ords kombinationer vilket inte heller gav några träffar som 

överrenstämde med arbetets syfte. På grund av brist på relevanta artiklar användes till slut 

orden i flera olika kombinationer. I Bilaga 1 finns en mall för vilka kombinationer som 

användes. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 
 

 Artiklar gällande barn, både flickor och 
pojkar, till föräldrar inom palliativ vård 

 Artiklar gällande barns upplevelser 

 

 Artiklar som innehöll material 
gällande palliativ vård inom 
pediatriken.  
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 Artiklar gällande barns strategier för att 
kunna nå deras upplevelser. 

 Artiklar publicerade efter år 2000 

 Bristande kvalitet (Friberg, 2006) 
 Artiklar som ligger utanför vår 

kontext 
 Artiklar som behandlar spädbarn och 

barn upp till 3 år. 
 Artiklar på språk vi inte förstår 
 Artiklar som behandlar 

sorgeprocessen efter förälderns död 

 

 

Artikelurval   

När sökorden kombinerats och gett träffar som var överskådliga lästes deras titlar och 

relevanta artiklar valdes ut. Vidare lästes de utvalda artiklarnas abstract vilket gav ytterligare 

information om vilka artiklar som var lämpliga för arbetet. Därefter lästes artiklarna i sin 

helhet för att kunna ge en bild över deras resultat och tydliggöra om resultatet överrensstämde 

för att svara på arbetets syfte. 

 

Manuell sökning 

Förutom systematisk sökning har artiklar även sökts via manuell sökning. Manuell sökning 

kan enligt Friberg (2012) också tillämpas i den systematiska sökningen. Artiklar och böcker 

har hänvisat till andra artiklar vilka sedan har sökts via fritextsökning. De manuella 

sökningarna resulterade i tre av tio resultatartiklar.  

 

Kvalitetsgranskning 

Enligt Friberg, 2012, finns det vid en kvalitetsgranskning några viktiga punkter att tänka på. 

Dessa har författarna valt att arbeta utifrån för att säkra att artiklarna är relevanta och 

kvalitetssäkrade. Författarna har undersökt:  

 Om det finns ett tydligt problem formulerat? 

 Vad är syftet och hur är det formulerat? 

 Är metoden beskriven? 

 Vad visar resultatet 

 Hur har författarna tolkat resultatet och vad sägs i diskussionen? 

 Finns det återkoppling till vårdvetenskapliga utgångspunkter (Friberg, 2012) 
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Efter kvalitetsgranskning enligt ovan bestämdes vilka artiklar som kunde ses som relevanta 

och därför skulle ingå i resultatet och vilka som skulle väljas bort eller eventuellt finnas kvar 

för att användas om de skulle visa sig bli aktuella. Se bilaga 2 för att se vilka artiklar som 

valts ut. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har, i största möjliga mån, i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) valt 

artiklar som svarar mot syftet och antingen fått tillstånd från en etisk kommitté eller där 

noggranna etiska överväganden presenteras. Författarna har vidare beskrivit alla resultat som 

framkommit, inte enbart de som stödjer författarnas hypotes eller egen åsikt.  

 

Analysmetod 

I analysen har författarna använt Fribergs (2012) rekommendationer för hur en analys av en 

artikel bör gå till och vad som bör ingå. Det beskrivs hur artiklarna sönderdelas för att kunna 

hitta det som är av betydelse för arbetets syfte och hur det ska bilda en ny helhet som kommer 

att bli det slutliga resultatet.  

Efter att artiklarna valts ut har författarna läst dem flera gånger för att få en bra överblick 

och för att kunna se likheter och olikheter med artiklarna. Fokus har främst koncentrerats till 

artikelns resultat. Vid läsandet har frågorna, vad handlar artikeln om och hur svarar den an på 

arbetets syfte, varit centrala och gett en bra bild om artikeln verkligen är relevant. Därefter har 

författarna highlightat nyckelord i artiklarnas resultat och sammanställt dessa för att lättare se 

vad de olika resultatdelarna hade gemensamt eller vad som skiljde de åt. Dessutom var det då 

lättare att se vilka resultat som var viktigast för arbetets syfte.  

För att kunna relatera de olika resultaten med varandra delades nyckelorden in med olika 

rubriker för att underlätta temaindelningarna. När indelningen var klar hade tre olika 

huvudteman framkommit.  
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Analysprocessen  

För att underlätta för läsaren hur analysprocessen gått till har författarna valt att beskriva detta 

i en tabell som visas nedan med följande exempel: 

1. Läsa 

igenom de 

olika 

artiklarna. 

2. Hitta relevanta 

nyckelord. 

3. Sammanställa 

nyckelorden från 

resultdelarna. 

4. Jämföra 

nyckelorden till 

varandra och 

finna nya 

rubriker.  

5. Formulera nya 

teman och 

subteman utifrån 

de nya rubrikerna 

 Rädsla, oro, 

ångest, 

utanförskap, 

delaktighet, 

kunskapsbrist – 

ökad oro, berätta – 

inte berätta, 

gemenskap i 

familjen, vara till 

lags, individualitet.  

-Upplevelser: 

rädsla, oro, 

ångest, 

gemenskap i 

familjen, 

kunskapsbrist – 

ökad oro, vara 

till lags. 

- delaktighet 

- individualitet 

Barns 

upplevelser; 

positiva 

upplevelser, 

negativa 

upplevelser, 

-Berätta – ökad 

delaktighet 

(individualitet) 

”Berätta  

sanningen, berätta 

allt”,  En  oro  för  

framtiden, 

Önskan om en 

normal vardag, 

Ett barns önskan 

om att få vara 

delaktig, Positiva 

upplevelser av att 

få vara delaktig. 
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Resultat 

I resultatet har barns upplevelser av att vara anhöriga till en cancersjuk förälder belysts. 

Resultatet har delats in i tre olika teman som behandlar barnens olika upplevelser. Dessa 

teman är: ”Berätta  sanningen,  berätta  allt”  med underrubriken En oro för framtiden, Önskan 

om en normal vardag samt Ett barns önskan om att få vara delaktig med underrubriken 

Positiva upplevelser av att få vara delaktig.  

 

”Berätta  sanningen,  berätta  allt”  

Hur mycket man ska berätta om en förälders sjukdom är väldigt beroende på barnet i fråga. 

Alla barn är enskilda individer med en egen livsvärld och reagerar därför olika och behöver 

veta olika mycket vid berättandet av en förälders sjukdom (Forrest, Plumb, Ziebland & Stein, 

2006).  De allra flesta barn uttryckte hur svårt beskedet än var så var ärlighet det allra 

viktigaste. Två barn, 14 och 13 år gamla, beskriver deras upplevelser om att få det berättat 

eller inte som ”Berätta sanningen, berätta allt. Försök inte dölja det. Det blir bara värre då, gör 

dig nervös. Berätta exakt vad som är  på  gång”.  Det  13-åriga barnet beskriver upplevelsen om 

att inte få veta i tid och vill uppmana andra vuxna att berätta genom att förklara sina tankar 

”Berätta allt som pågår för era barn annars kommer de inte veta någonting. Tänk dig att du 

måste läggas in på sjukhus – då vet de ingenting”  (Chowns,  2009,  författarnas  översättning).    

  Ett barn beskriver upplevelsen av att få reda på att föräldern är döende i ett sent skede 

”Om  man får det berättat för sig sent känns det som att det är man själv som gjort något 

dumt”  (Chowns,  2009,  författarnas  översättning). Det är inte heller ovanligt att barn till 

föräldrar med en cancerdiagnos misstänker att någonting är fel redan innan de får det berättat 

för sig. Humör- och beteendeförändringar hos föräldrar, att barn överhör samtal eller ser brev 

från sjukhus ligga framme kan vara orsaker till att barn blir misstänksamma. Att föräldrar inte 

berättar för barn direkt om sjukdomen kan leda till att barn upplever att de känner sig 

exkluderade och oroliga över sina föräldrar utan att egentligen veta varför de är oroliga 

(Forrest et al., 2006).  

 Det är inte ovanligt att man som barn till en sjuk och döende förälder är rädd för att ställa 

frågor om sjukdomen och prognosen till sina föräldrar. Många barn uttrycker att anledningen 

till detta är för att de inte vill såra någon. De uttrycker att de upplever en rädsla för att göra 

föräldern  upprörd,  ledsen  eller  arg  om  de  ställer  någon  “dum”  fråga  (Hooper  Zahlis,  2001;;  

Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). Barn beskriver att de upplever att om de inte får adekvat 

information om sjukdomen och biverkningar på behandlingar kan det bli obehagligt när 
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föräldern plötsligt börjar förlora delar av sitt hår eller försämras i sin sjukdom. Det kan också 

annars leda till att barn missförstår situationer. Ett exempel på detta är ett barn som trodde att 

det var positivt att hennes mamma inte fick någon cellgiftsbehandling, barnet trodde att 

mamman var tillräckligt frisk för att slippa när situationen egentligen var tvärtom (Forrest et 

al., 2006). 

 

En oro för framtiden 

Oftast är det en rad negativa upplevelser som generellt beskrivs av barnen. Dels är det oron 

och rädslan för förälderns hälsa och kommande död (Forrest et al., 2006; Bugge et al., 2008; 

Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2010; Buchwald et 

al., 2012) och dels är det rädslan som ofta grundar sig i en okunskap, som till exempel kan 

yttra sig så att barnen är oroliga för att själva smittas av cancern. Barn uttrycker även en oro 

över att den friska föräldern eller andra familjemedlemmar också ska bli sjuka och dö 

(Hooper Zahlis, 2001; Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2010). Detta ökar rädslan inför 

hur framtiden kommer se ut, och hur det kommer påverka familjen som blir kvar. Bland äldre 

barn är det många som oroar sig för hur familjens ekonomi kommer att se ut i framtiden och 

om de kommer behöva ändra på sin livsstil på grund av finansiella neddragningar (Hooper 

Zahlis 2001). Dessutom har barn som är lite äldre uttryckt en sorg över att inte ha få reda på 

sjukdomen och sjukdomens allvar tidigare för att förstå att tiden är begränsad och för att 

kunna göra det bästa av tiden som är kvar. Hos äldre barn och ungdomar är oron över att ha så 

kort tid kvar när de får beskedet dominerande, vilket leder skuld och samvetskval över att inte 

ägnat mer kvalitetstid med den sjuke föräldern (Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2010). 

Bland de barn som intervjuats är det många som upplever en ångest baserad på skuldkänslor 

för att inte ha spenderat mer tid med sina föräldrar medan de mådde bättre eller var friska. 

Ångest kombinerad med sorg över att snart förlora sin ena förälder ökar barnens skuldkänslor 

vilket gör det svårt för barnen att kunna bearbeta sina känslor (Kopchak Sheehan & Burke 

Draucker, 2010).  

 

Önskan om en normal vardag 

Även om förälderns sjukdom för det mesta finns i barnens tankar (Hooper Zahlis, 2001) är 

önskan om en normal vardag stor (MacPherson & Emeleus, 2007; Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009; Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2010; Buchwald et al., 2012). Barn 

berättar att de ofta vill vara till lags inför föräldrarna och hjälpa till mer i hemmet än vad de 



  13 (29) 
 

gjorde innan sjukdomen blev deras vardag. Ofta vill de äldre barnen hjälpa till att laga mat, 

handla, ta hand om syskon eller hjälpa till att städa (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; 

Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2010) men att få ta ett så stort ansvar kan både 

upplevas positivt och negativt enligt barnen själva (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). Barn 

upplever att om de fick möjligheten att leva en normal vardag och bara vara barn så skulle 

detta kunna leda till att barnen då kan koppla av och dämpa oron för stunden. När barnen 

uttrycker  att  ”leva  ett  normalt  liv”  innebär  detta  bland  annat att få vara med kompisar, ägna 

sig åt sina fritidsaktiviteter eller bara få gå till skolan och slippa frågor. Barn beskriver att 

upplevelsen av att bara få vara barn och få egentid och samtidigt få distans från föräldrarna 

och sjukdomen gör att de lättare orkar hantera situationen och bearbeta sina känslor 

(MacPherson & Emeleus, 2007; Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2010; Buchwald et al., 

2012). Det är av vikt att återigen poängtera att alla barn olika och att det som är bra för ett 

barn kanske inte är det bästa för ett annat barn (MacPherson & Emeleus, 2007). Vissa barn 

drabbas bland annat av separationsångest och vill vara nära sina föräldrar så mycket det går 

(Beale, Sivesind & Bruera, 2004).  

 För att barn ska kunna leva en normal vardag emellanåt är det viktigt att våga ha en öppen 

dialog kring sjukdomen för att förhindra att barnen missförstår situationen. Barn har bland 

annat beskrivit att de inte vill gå ut för att de är rädda för att ta hem bakterier som kan göra 

föräldern sjukare medan andra barn och framför allt de mindre barnen beskriver en rädsla för 

att själva bli sjuka då många tror att cancern smittar (Bugge et al., 2008; Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009). 

 

Ett barns önskan om att få vara delaktig. 

Det är viktigt att som förälder vara lyhörd, lyssna och se barnens beteenden för att tolka hur 

de upplever berättandet. Det finns både för- och nackdelar med att delge sina barn mycket 

detaljer kring sjukdomen. En del barn har beskrivit att de känner sig för unga för att få mer 

information och sätter på grund av det själva ner foten för mer information. Andra barn har 

beskrivit en rädsla för att föräldern ska berätta någonting som barnet själv inte känner att 

denne vill veta (Hooper Zahlis, 2001; Forrest et al., 2006). Somliga barn har uttryckt att det 

var skönt att inte få veta någonting om behandlingen, då det bara gjorde barnet oroligt 

(Hooper Zahlis, 2001)). En bra riktlinje kan vara att all information och alla samtal kring 

döden och döendet ska ske på barnets villkor. Barnet bestämmer själv var, när, hur och med 

vem informationen ska ges (Chowns, 2009). Generellt sett finns det en önskan om att få vara 
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mer delaktig och bli delgiven information om sjukdomen, prognosen och behandlingen. 

Ovissheten beskrivs ibland som oroande och att få adekvat information om sjukdomen från 

början kan göra att man som barn kan slappna av mer (Hooper Zahlis, 2001; Thastum, 

Birkelund Johansen, Gubba, Berg Olesen & Romer, 2008). Att ge barn den information som 

de känner att de behöver kan hjälpa till att avmystifiera sjukdomen och konkretisera 

situationen (Thastum et al., 2008).  

 En del barn vet inte heller vad sjukdomen innebär och en pojke i 15-års åldern uppger att 

han inte visste något om cancer och därför tänkte mycket på döden och var rädd för den redan 

innan han fick beskedet om att sjukdomen var, i hans förälders fall, dödlig. Äldre barn 

upplever ofta att det kan vara svårt att prata med sina föräldrar om sjukdomen (Bugge et al., 

2008) och uttrycker att de vill ha information om hur de ska kunna söka information på annat 

sätt till exempel via hemsidor eller få prata med en sjukvårdspersonal om sin förälders 

sjukdom och prognos (Forrest et al., 2006). 

  

Positiva upplevelser av att få vara delaktig 

Trots den svåra situationen uttrycker en del barn att det även har kommit någonting positivt ur 

förälderns sjukdom. De menar att familjen kommer mycket närmare varandra och att man lär 

sig uppskatta familjen på ett nytt sätt. Många barn beskriver en vilja att vara med sin familj så 

mycket som möjligt, vilket leder till en närmare relation. Känslan av att förberedas inför 

vuxenlivet, beskrivs av många som en positiv upplevelse (Hooper Zahlis, 2001; Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2009). Att kunna stötta sina föräldrar genom att ta hand om syskon, hjälpa 

till i hemmet och så vidare gör att många barn känner sig starka och ger dem utrymme för att 

stötta sina föräldrar på ett emotionellt plan (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Friberg (2012) beskriver att en metoddiskussion ska visa hur det har gått att arbeta med hjälp 

av den valda metoden, urvalsförfarandet samt hur analys värderas. Frågor som man enligt 

Friberg (2012) ska diskutera behandlar bland annat valet av litteraturbaserad modell, valet av 

texter och val man kunde gjort annorlunda. 

I diskussionen rekommenderas det enligt Backman (2008) en ändring av pronomen. Från 

tredje person kommer därför pronomen ändras till första person, vilket i metod- och 
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resultatdiskussionen kommer att benämnas i vi-form. Detta görs för att stärka vad som är 

författarnas egna åsikter (Backman, 2008; Friberg & Wengström, 2008). 

Syftet  med  uppsatsen  var  ursprungligen  “Att  sammanfatta och belysa hur man med enkla 

medel  kan  få  barn  delaktiga  i  vården  av  anhöriga  inom  palliativ  vård” och var menat ur 

sjuksköterskans perspektiv. Detta syfte var otydligt vilket gav oss problem vid 

artikelsökningen då sökorden blev svårdefinierade. I efterhand inser vi att en empirisk studie 

borde ha valts för att ha kunna forma studien efter vårt syfte och efter vår primära 

frågeställning. Efter att syftet formulerats om till att beskriva barns upplevelser blev helheten 

tydligare och artikelsökningen förenklad även om vi fortfarande hade svårt att finna artiklar 

som fullt ut svarade an på vårt syfte. Bristen på artiklar gjorde att vi var tvungna att söka 

artiklar manuellt vilket gav oss de artiklar vi behövde för att kunna slutföra vår uppsats. Trots 

svårigheter att finna relevanta artiklar anser vi att detta ämne är aktuellt och då det kan 

behövas som en grund för vidare forskning.  

    Till resultatet har vi använt oss av tio stycken kvalitativa artiklar. Av dessa artiklar var sex 

stycken vårdvetenskapliga inom området onkologi eller palliativ vård, varav vi ansåg dessa 

relevanta gentemot vårt syfte. En artikel var publicerad i en medicinsk tidskrift men artikelns 

fokus låg på omvårdnad. På grund av denna fokusinriktning bedömde vi att artikeln, trots sin 

ursprungliga publikationstidskrift, var relevant. Tre artiklar publicerades i psykologiska 

tidskrifter men behandlade barns upplevelser inom den palliativa vården. När vi granskade de 

psykologiska artiklarna var vi medvetna om inriktningen. Vi anser att psykologi är ett 

kunskapsområde som allmänsjuksköterskan bör ha en grundläggande kunskap i och på grund 

av detta anser vi att artiklarna är relevanta och i viss mån nödvändiga för att kunna få ett 

heltäckande resultat. Nästan alla av de valda artiklarna beskriver barns upplevelser av att ha 

en förälder som är döende i cancer. Två artiklar beskriver barns upplevelser av att ha en 

mamma med bröstcancer i olika skeden och är därför inte renodlat palliativa. Vi har dock valt 

att använda oss av dessa artiklar trots detta på grund av att upplevelsen av att leva med en sjuk 

förälder är relevant, även om sjukdomen inte ännu är, eller inte kommer att bli terminal. I ett 

första artikelsök har vi använts oss av sökord som beskriver strategier och behov vilka vi 

senare har plockat bort. En av dessa artiklar har vi valt att behålla på grund av att denna 

artikel, som i grunden handlar om stödprogram, innehåller intressanta upplevelser av att vara 

barn och anhörig till en döende förälder.  

 För att underlätta analysen av de resultat vi fått använde vi oss av en analysprocess i flera 

steg. Den valda analysmetoden gav oss en möjlighet att enkelt få en överblick över innehållet 
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i artiklarna och kunde utifrån de huvudteman som framkom skapa passande subteman som 

var intressanta för vårt syfte. Vi anser att den metod vi använt oss av i analysprocessen 

passade vårt syfte och hjälpte oss att nå ett resultat utan  att vår förförståelse på området 

skulle ha en styrande roll. 

Alla artiklar är skrivna på engelska. Vi har använt oss av svensk-engelska lexikon för att 

minska missförstånd och feltolkningar men reserverar oss för eventuella missförstånd. De 

artiklar som vi använder oss av i resultatet kommer från fyra olika länder; Danmark, Norge, 

Storbritannien och USA. Då dessa länder, likt Sverige, är fokuserad på västerländsk sjukvård 

har de en liknande syn på palliativ vård och därför anser vi att vårt resultat är applicerbart 

inom en svensk vårdkontext. Vi är medvetna om att detta är vår egen förförståelse, som vi har 

varit kritiska mot, men vill påpeka att detta kan ha påverkat hur resultatet har kommit att bli. 

Vi har begränsat våra sökningar till inom åren 2000 till 2012. Detta för att få aktuella resultat 

som i så stor mån som möjligt speglar situationen som den är idag. 

    På grund av snarlika resultat i alla resultatartiklar medförde detta en relativt kort resultatdel. 

Detta kan tyda på en konsensus inom området men även på att den metod som använts inte 

har varit optimal för att få ett bredare resultat med flera synvinklar representerade. Det kan 

också vara ett resultat av att det finns för få studier inom området.  

    Fokus i detta arbete var på barn mellan 3 och 18 år vars förälder var döende. Anledningen 

till att barn under 3 år valts bort är för att vi ansåg att alla inte är så verbalt utvecklade att 

deras upplevelser kan tillgodoses på ett adekvat sätt i detta arbete. Från början var meningen 

att enbart rikta in sig på barn under 5 år men då sökningarna resulterade i ett allt för litet urval 

artiklar för detta bortsåg vi från detta och ändrade syftet. 

 Ett fåtal av de artiklar som används i resultatet har ej haft ett uttalat avsnitt för etiska 

ställningstaganden. Vi har granskat artiklarnas metod ur ett etiskt perspektiv för att kunna 

utesluta artiklar som anses oetiska i enlighet med Forsberg och Wengström (s.77, 2008). De 

brister som vi har stött på i vårt arbete med artiklarna har varit antingen avsaknad av en 

tillåtelse från etisk kommitté och/eller där etiska överväganden ej har diskuterats alls. När det 

gäller det första exemplet har det i många fall presenterats ett etiska övervägandet och därför 

ändå ansetts vara en etiskt godkänd artikel. I det andra exemplet har vi själva granskat 

artikelns val av metod och utifrån den själva fått göra en bedömning huruvida artikeln kan 

anses vara etiskt godkänd eller ej. Anledningar till avsaknad av etiskt avsnitt kan vara 

artikelns ålder, artikelns ursprung eller att tidskriften som artikeln publicerats i valt att inte ha 

med etiska övervägningar.  
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Resultatdiskussion  
Syftet med vår uppsats var att belysa barns upplevelser av att ha en döende förälder. Utifrån 

de tre teman som tas upp i resultatet kommer vi i resultatdiskussionen diskutera barns 

upplevelser, relatera dem till Andersheds tankar om delaktighet i ljuset och delaktighetet i 

mörkret för att förstå hur de formar barns copingstrategier, hur föräldrars oro speglar över sina 

barn och hur de präglar barnets möjliget till delaktighet samt hur sjuksköterskan kan främja 

barnets delaktighet. 

 

 

Barnets upplevelser formar barnets copingstrategier 

Vårt resultat visar på att alla barn upplever sin förälders sjukdom och kommande död olika. 

En möjlig orsak till detta är att barn besitter olika egenskaper och därför har olika möjligheter 

till copingstrategier.  

 Thastum et al. (2008) beskriver coping efter Lazarus & Folkmans (1984) definition som 

kognitiva och beteendemässiga insatser för att kunna hantera specifika yttre och/eller inre 

krav som överstiger en persons egna resurser. Thastum et al. (2008) har med denna definition 

i kombination med sina intervjuresultat kommit fram till olika copingstrategier som barnen 

använt sig av. Dessa var bland annat att hjälpa andra, positivt tänkande och distraktion. 

Kennedy och Lloyd-Williams (2009) bekräftar många av de strategier som Thastum et al. 

(2008) nämner. Kennedy och Lloyd-Williams (2009) tar även upp en strategi som beskriver 

att barn behöver få prata om situationen där vikten av att få rätt information kan leda till att 

barnet bearbetar sin sorg på ett bättre sätt, vilket också stöds av Longfield och Warnick 

(2008). Longfield och Warnick (2008) tar även upp att leken är en viktig copingstrategi där 

man kan låta barnet få utlopp för sina tankar och känslor. Vi anser att dessa resultat bekräftar 

varandra samtidigt som de något skilda resultaten påvisar och styrker att alla barn är olika och 

hanterar situationer olika beroende på barnets mognads- och utvecklingsgrad vilket ofta är 

relaterat till barnets ålder (Willis, 2002). Vissa barn vill prata om situationen samtidigt som 

andra barn önskar distrahera sig från den. Vårt resultat visar på, trots barns individualitet, att 

de allra flesta barn ändå vill få möjlighet att prata om det svåra och få möjligheten till att 

öppet våga ställa frågor  (Chowns 2009).Thastum et al., (2009) styrker detta genom att 

beskriva att de allra flesta barn vill få reda på så mycket som möjligt om förälderns sjukdom 

så att han/hon vet hur de ska förhålla sig till sjukdomen och till den döende föräldern men att 
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det är viktigt att tänka på hur barnet är rent mognadsmässigt och förhålla sig till detta 

(Thastum et al., 2009; Longfield & Warnick, 2008). Att alltid utgå från barnen och låta de 

själva välja när, var och med vem de vill prata med är en viktig riktlinje att gå efter (Chowns, 

2009). 

    Vi anser att barns upplevelser som beskrivs i vår resultatdel är av stor relevans för att förstå 

barns copingstrategier. Alla barn besitter inte förmågan att själva finna bra copingstrategier 

och det är enligt oss ofta de som upplever situationen som enbart negativ. Andershed (1998) 

beskriver denna negativa upplevelse med hjälp av sin delteori delaktighet i mörkret, där hon 

beskriver hur man på grund av dålig kommunikation och förståelse mellan sjuksköterska, 

anhörig och patient inte upplever döendet och döden som god. Om sjuksköterskan väljer att se 

det individuella barnet och är lyhörd för det barnets signaler, tankar och känslor kring sin 

förälders död kanske det går att främja delaktigheten så att barnet får en bra sista tid med sin 

förälder.  

 

Föräldrars oro över sina barn präglar barnets möjlighet till delaktighet 

Barn är ofta rädda för att våga ta upp svåra frågor med sina föräldrar. De är rädda för att göra 

föräldern ledsen eller arg vilket gör att deras behov av information inte tillfredställs (Bugge et 

al., 2008). Birgitta Andershed (1998) beskriver att bristen på information  kan leda till att 

anhöriga inte riktigt vet vad som händer och hur de ska kunna stötta den sjuke. Ofta är det 

äldre barn som uttrycker en sorg över att inte få reda på den kommande döden tidigare för att 

på så sätt kunna göra det bästa av tiden som är kvar (Kopchack Sheehan & Burke Draucker, 

2011). Dock är det så att många föräldrar känner att de inte har den kunskap som behövs för 

att prata med sina barn utan är istället rädda för att göra dem mer sårbara. Föräldrarna 

upplever att de inte har rätt kunskap för att kunna se till barnets mognads- och 

utvecklingsnivå och inte heller vet hur de ska kunna bemöta eller hantera barnens känslor på 

rätt sätt när de väl väljer att berätta (Bugge et al., 2008).  

Många föräldrar känner en oro för att deras barn ska börja bete sig dåligt mot andra, att det 

ska leda till missbruk bland de äldre barnen eller att de ska missköta skolan som en reaktion 

över att deras ena förälder snart kommer att dö (MacPherson, 2005). Även om de flesta barn 

upplever att det är svårt att få höra att föräldern är döende så finns en generell önskan bland 

barnen att få veta det så tidigt som möjligt (Chowns, 2009). Detta kan vara svårt att tillgodose 

av den friska föräldern eftersom det ofta är den sjuke förälderns som bestämmer när och hur 

barnen ska få reda på det. Den friska föräldern står då i mitten av allas behov och barnens 
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behov hamnar då ofta sist och barnets chans till delaktighet minskar (MacPherson, 2005). Om 

dessa svårigheter som drabbar hela familjen kan vara svåra att hantera och lösa själva. På 

grund av detta upplever en stor del av föräldrarna som intervjuats att de är i behov av 

professionellt stöd (Bugge et al., 2009).  

Barn har rätt att få möjlighet att vara delaktig vid vård av sina sjuka, döende föräldrar. 

Dock är det föräldrarna som i slutändan avgör huruvida barnet får den möjligheten eller inte. 

Föräldrarnas upplevelser av att ha barn till en döende förälder och vara ansvariga för dessa 

barn under så våra omständigheter gör det svårt att veta vad som är bäst för barnet, en själv 

och familjen. Vi anser att föräldrarnas önskan om professionell hjälp ska tas på allvar och 

belysas då det inte alltid är självklart att förälder ber öppet om hjälp. De behöver hjälp och 

stöttning för att sedan lättare kunna ta beslut som rör deras barn och deras framtid. 

  

Att som sjuksköterska främja barnets delaktighet  

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) kan man läsa att sjuksköterskan 

ska informera både patient och anhöriga kring vård och behandling och på så sätt ge stöd 

vilket främjar delaktighet. Sjuksköterskan har även i uppgift att uppmärksamma de behov 

som anhöriga eller patienter inte själva uttrycker vilket kan kopplas till vårt resultat där det 

kom det fram att barn inte alltid vågar ställa frågor om sin förälders situation (Hooper Zahlis, 

2001; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). Andershed (1998) menar att man som 

sjuksköterska ska ha insikt och förståelse för både den döendes och den anhöriges 

livssituation. Andershed använder sig av en förståelseram som hon menar inte ska användas 

som en slutprodukt utan som en dynamisk beskrivning av ett nuläge. Den bygger på respekt, 

uppriktighet, öppenhet, bekräftelse och samverkan och används för att beskriva hur man kan 

underlätta delaktigheten för den anhörige; en delaktighet som enligt vårt resultat framkommit 

som en övergripande önskan hos barn. Denna förståelseram går hand i hand med 

Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005), då de båda 

betonar vikten av mycket information, av att respektera patient och anhörig samt att våga 

uppmärksamma och tillfredsställa de outtalade behoven. Detta för att kunna skapa en god 

död, i vilken de anhörige har fått känna sig delaktig och behövd.  

 Ett bra verktyg för hur man som sjuksköterska ska kunna främja denna delaktighet, som 

Andershed talar om och som också står beskrivet i Kompetensbeskrivningen, är att skapa en 

god vårdrelation genom bland annat kommunikation. Att kunna kommunicera med närstående 

oavsett om de är vuxna eller barn på ett respektfullt, empatiskt och lyhört (Socialstyrelsen, 



  20 (29) 
 

2005) sätt gynnar ett bra bemötande och ger samtidigt barn en chans till att våga ställa öppna 

frågor och på så sätt minska barnens oro inför döden och framtiden (Forrest et al., 2006; 

Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; Kopchack Sheehan & Burke Draucker, 2011; Buchwald et 

al., 2012). Det är av stor vikt att sjuksköterskan ska få de närstående att känna sig välkomna 

att vara delaktiga av vården i den mån de själva vill. Att som närstående få hjälpa till och vara 

med sin sjuka anhöriga gör det lättare att se och acceptera situationen som den är. I Hälso- 

och sjukvårdslagen (Svensk författningssamling, SFS, 1982:763) står det att barn som har 

sjuka eller döende föräldrar särskilt ska beaktas och få sina behov av information, råd och 

stöd uppmärksammade. Genom att sjuksköterskan bjuder in de närstående och ger de adekvat 

information och kommunicerar på ett öppet sätt om vad som händer reduceras oron och gör 

att det blir lättare att hantera sina känslor när den sjukes hälsa försämras (Lind, Lorem, 

Nortveldt & Hevröy, 2012). 

 Vi anser att det är sjuksköterskans uppgift att ge föräldrar och barn verktyg för att göra 

barn delaktiga i sin sjuke förälders vård. Alla barn är olika och vill vara delaktiga på olika sätt 

men det är viktigt att komma ihåg att möjligheten till delaktighet alltid ska finnas där. 

Föräldrar och barn som är anhöriga till en cancersjuk person som dessutom är döende har 

mycket känslor och tankar att hantera och många är rädda för att de inte vet hur de ska gå 

tillväga för att göra det bästa av den svåra situationen. Därför anser vi att det är av största vikt 

att belysa barns upplevelser av att ha en cancersjuk förälder för att lättare kunna hjälpa dessa 

familjer. Detta citat anser vi knyter samman det som vi har lärt oss av denna studie och som 

framkommit av resultatet: 

”Tänk  på  att  ett  samtal  som  äger  rum  är  bättre  än  de  som  aldrig  blir  av.” 

(Stockholm läns landsting, SLL., 2012) 

Slutsats 

Syftet med examensarbetet var att belysa barns upplevelser av att vara anhöriga inom palliativ 

vård. Examensarbetets resultat har påvisat att alla barn är enskilda individer som upplever en 

förälders sjukdom och stundande död olika, men att det trots detta finns liknande önskningar 

och behov och det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa till att tillfredsställa dessa. Det råder 

en rädsla hos vårdpersonal för att involvera barn i vården av döende. Vårt resultat visar att 

denna rädsla är obefogad och att majoriteten av alla barn har en önskan om att involveras och 

få vara delaktiga. 
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 Vi anser att det finns för lite forskning kring detta ämne och hoppas att genom att belysa 

barns upplevelser ge underlag för vidare forskning. Dessutom hoppas vi att det läggs mer 

fokus på barn som anhöriga inom sjuksköterskans utbildning för att belysa detta område, 

eftersom sjuksköterskans rädsla för att göra något fel kan brytas genom mer kunskap vilket 

hade kunnat undvikas med rätt bemötande.  
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föräldrar 

 
 

Bugge, K E.,  
Helseth, S., & 
Darbyshire, P.  
 

Children’s  
Experiences of 
Participation in a 
Family Support 
Program When 
Their Parent has 

2008, Norge, 
Cancer Nursing 

Syftet med studien var 
att belysa barnens 
upplevelser av Family 
Support Program där 
den ena föräldern är 
obotligt sjuk i cancer.   

- Kvalitativa 
intervjuer med 12 
barn i åldrarna sex 
till 16 år. 

 

- Barn uttrycker en oro som 
grundar sig i okunskap. 

- Barn vill prata om döden 
med sina föräldrar. 
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Incurable cancer  
Chowns, G. End-of-life care 

discussions: but 
not in front of the 
children 

2009, 
Storbritannien,  
End of Life Care 

Syftet med studien är att 
fånga barns upplevelser 
av att ha en förälder 
med terminall sjukdom. 
 

- -Frivilliga 
intervjuer med barn 
där barnen själva 
fått styra samtalet 

- Barn vill veta sanningen om 
vad som sker 

- Barn vill inkluderas i 
beslutsfattningen 

- Barn vill själva välja vem de 
pratar med 

 
Forrest, G., 
Plump, C., 
Ziebland, S. & 
Stein, A. 
 

Breast cancer, 
children's 
perceptions of 
their mothers 
cancer and 
treatment 

2006, 
Storbritannien, 
British Medical 
Journal 

Syftet med studien är att 
ta reda på hur barn 
uppfattar att mamman 
drabbats av bröstcancer 
och behandlingarna. 
Detta i kontrast till 
vilken kunskap barnet 
har och vad mamman 
tror att barnet har för 
kunskap. 

- Kvalitativa 
intervjuer med 37 
mödrar och 31 
barn, utförda i 
hemmet 

- Olika teman 
analyserades 

 

- Barn visste att modern var 
sjuk redan innan de fick det 
berättat för sig 

- Det var jobbigt med 
behandlingsbiverkningarna 

- Föräldrarna missförstod 
barnens känslor, reaktioner 
och behov att information för 
att kunna bearbeta.    

Hooper Zahlis, 
E. 

The  Child’s  
Worries About 
the Mothers 
Breast Cancer: 
Sources if 
Distress in 
School-age 
Children 

2001, USA, 
Oncology Nursing 
Forum.  
 

Syftet med studien var 
att beskriva barns oro 
när en moder får 
bröstcancer med en 
terminal prognos 

- Semistrukturerade 
intervjuer med 
barnen som 
spelades in, 
transkriberades och 
kodades i 
kategorier. 

- Barnen oroade sig bade för 
modern, sig själv och för 
familjen 

- Barnen funderade mycket på 
framtiden 

Kennedy, VL., 
& Lloyd-
Williams, M. 
 

How children 
cope when a 
parent has 
advanced cancer 

2009. 
Storbritannien, 
Psycho-Oncology 
 
 

Syftet med studien var 
att utforska hur barn 
hanterar en förälders 
terminala sjukdom, samt 
identifiera områden där 
det kan finnas hinder för 

- Semistrukturerade 
intervjuer med frisk 
och sjuk förälder 
samt med barn som 
var över 7år gamla. 

- Öppen kommunikation 
hjälper barnens förmåga till 
coping. 
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barnen att klara av. 
Kopchak 
Sheehan, D., & 
Burke 
Draucker, C. 

Interaction 
patterns between 
parents with 
advances cancer 
and their 
adolescent 
children 

2010, USA, 
Psyco-Oncology 

Syftet med studien var 
att belysa hur avancerad 
cancer påverkar hela 
familjen och beskriva 
den sjukes och 
ungdomens upplevelse 
av att ha en begränsad 
tid tillsammans.  

- Semistrukturerade 
intervjuer med 26 
familjemedlemmar. 
Nio sjuka föräldrar, 
sju partners och tio 
barn, ungdomar.  

- Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades 
ordagrant och 
analyserades.    

- Den största oron hos familjen 
var den knappa tid de hade 
kvar. 

- Barnen ville spendera så 
mycket tid som möjligt och 
familjebanden blev starkare 

- På grund av biverkningar och 
symtom blev det svårt för 
familjen att umgås som 
vanligt 

- Barn ångrade att de inte 
spenderat mer tid med 
föräldrarna när de var friska    

MacPherson, C 
Emeleus, M 

Children’s  needs  
when facing the 
death of a parent 
from cancer part: 
1 & 2 

2007, 
Storbritannien, 
International 
Journal of 
Palliative 
Nursing.  
 

Syftet med studien var 
att utforska vilka 
psykosociala behov barn 
som anhöriga till en 
döende förälder har.  

- Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer med 
barn, föräldrar och 
vårdgivare  

- Barnen önskade att få leva ett 
så normalt liv som möjligt, 
trots förälderns sjukdom. 

- Barnen har en önskan om att 
tala med en utomstående om 
situationen, gärna någon som 
har liknande erfarenheter. 

Thastum, M., 
Birkelund 
Johansen, M., 
Gubba, L., 
Berg Olesen, 
L., & Romer, 
G. 
 

Coping, social 
relations & 
communication: 
a qualitative 
exploratory study 
of children of 
parents with 
cancer 

2008, Danmark, 
Clinical Child 
Psychology and 
Psychiatry 
 

Syftet med studien var 
att studera hur 
informationsdelgivninge
n såg ut hos familjer där 
den ena föräldern hade 
cancer, samt att studera 
barnens 
copingstrategier. 

- Kvalitativ 
intervjustudie 

- Barn var medvetna om att 
någonting var fel redan innan 
de blev informerade 

- Fem generella 
copingstrategier 
formulerades 

 


