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SAMMANFATTNING 

 

Den palliativa vården bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för den sjuke och de närstående. Inom den palliativa vården möter 

sjuksköterskan de närstående och det finns ett stort behov av stöd till de närstående och i 

många familjer finns barn som närstående. Att ha en förälder som är döende i obotlig 

sjukdom kan vara en påfrestande och utmanande situation för barn som närstående. Det är 

en ny situation för många att ha en döende familjemedlem. Som sjuksköterska inom den 

palliativa vården kan det vara viktigt att försäkra sig om att barnen fått information och det 

stöd de är i behov av. Stöd är ett svårdefinierat begrepp och är inom den palliativa vården 

föränderligt beroende på de individuella behov som föreligger. Barnen påverkas på olika 

sätt och är i behov av stöd för att få hjälp att förstå och hantera det som händer.  

 

Syftet med denna studie var att belysa barns upplevelser och behov av stöd när en förälder 

är döende och i behov av palliativ vård.  

 

Litteraturöversikt valdes för denna studie och inkluderade artiklar varav 14 med kvalitativ 

och tre med kvantitativa metod. Resultatet av denna studie analyserades med inspiration 

från innehållsanalys.  

 

Kategorierna som framkom i analyser var: Utmaningar för barnen med en döende förälder, 

Information, Socialt stöd, Känslomässigt stöd, Strategier för att hantera situationen. 

Resultatet visade att barnen har behov av stöd på olika sätt för att kunna hantera 

situationen med en döende förälder. Föräldrar ansågs som den viktigaste källan för stöd för 

barnen och sjukvårdspersonal beskrivs som en annan viktig källa till stöd. Studien visade 

att barnen hade behov av stöd när de lever med en döende förälder. Barnen hanterar 

situationen som närstående till en döende förälder på olika sätt. Det mest framträdande 

behovet som identifierades var att få information så barnen kunde känna sig trygga, säkra 

och delaktiga i situationen. Det är mycket viktigt att stödet som erbjuds är anpassat till det 

enskilda barnets ålder och situation. Behov av socialt och känslomässigt stöd identifierades 

också. Ett antal strategier beskrevs av barnen som de använde för att kunna hantera 

situationen.  

 

Varje år drabbas barn av sorg i samband med att de förlorar en förälder på grund av 

sjukdom. Hur barnen anpassar sig till förlusten och förändringar det leder till beror 

sannolikt på vilket stöd de får. I denna studie framkom att föräldrarna har en viktig och 

central roll för stöd till sina barn. Därmed kan det vara relevant att sjuksköterskan i den 

palliativa vården fokuserar på att stötta föräldrarna i att informera och prata med sina barn 

om diagnos och under olika skeden i sjukdomen. Sjuksköterskan i palliativ vård har ofta en 

nära kontakt med familjen och bör därför även upprätta kontakt med barnen i familjen för 

att ge barnen möjlighet att känna sig delaktiga och ge barnen möjlighet att känna sig trygga 

och minska osäkerheten i situationen de befinner sig i. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, döende förälder, barn, stöd. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Palliative care is based on an approach that aims to improve the quality of life for the ill 

persons and their families. In palliative care nurses meet the relatives and there is a great 

need of support to the relatives, and in many families there is children as relatives. Having 

a parent who is dying of an incurable disease may be stressful and challenging situation for 

the children involved. It is a new situation for many to have a dying familymember. As a 

nurse in palliative care it may be important to ensure that the children have received 

information and the support they needs. Support as a concept, within a palliative care 

context, is difficult to define, it depends on the individual needs that exist. The children are 

affected in different ways and require support to help to gain an understanding and manage 

the situation. 

 

The aim of this study was to illuminate children’s experinces and support needs when a 

parent is dying and in need of palliative care.  

 

A literature review was chosen for this study and included 14 qualitative and 3 quantitative 

studies. The results of this study were analyzed using inspiration from a content analysis 

approach. 

 

The categories that emerged after analysis of the included studies were: Challenges for 

children with a dying parent, Information, Social support, Emotional support, Strategies for 

dealing with the situation. The results showed that the children need support in various 

ways in order to be able to cope with having a dying parent. The parents were considered 

as the main source of support for the children and health care professionals are described 

as another important source of support. The study showed that the children was in need of 

support when living with a dying parent. The children are handling the situation related to 

a dying parent differently. The most prominent need identified was to receive information 

so the children felt safe, secure and involved in the situation. It is very important that the 

support offered are tailored to the individual child’s age and situation. Social support and 

emotional support needs were also identified. A number of strategies were described by the 

children that they used to deal with their situation. 

 

Every year children are affected by grief associated with loss of a parent due to illness. 

How children adapts to the loss and the changes related to their loss may be affected by the 

support they receive. This study showed that the parents have an important and central role 

to support their child. Hence it may be relevant that nurses in palliative care focus to 

support the parents to inform and talk to their children about diagnosis and during the 

different stages of the disease. The nurse in palliative care often have a close contact with 

the family and should therefore also establish contact to the children in the family to give 

the children possibilities to be involved and to give them possibilities to feel secure and 

reduce uncertainty in the situation they are in.  

 

Keywords: Palliative care, dying parent, children, support.  
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INLEDNING 

 

Varje år förlorar cirka 3000 barn under 18 år en förälder i Sverige oavsett orsak, det 

betyder ungefär åtta barn per dag (Socialstyrelsen, 2013a). Under 2010 infördes en ny 

lagstiftning angående hälso- och sjukvårdens informationsansvar till barn med en allvarligt 

sjuk förälder. I både Hälso – och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) och 

Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659) står numera att personal inom hälso – och 

sjukvården särskilt ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets 

förälder har en har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada.  

 

BAKGRUND 

 

Palliativ vård 

 

Den palliativa vården definieras enligt World Health Organisation [WHO] (2002) och 

Regionala cancercentrum i samverkan (2012) som vård som bygger på ett förhållningssätt 

med syfte att förbättra livskvaliteten för patienten med progressiv, obotlig sjukdom och de 

närstående. Palliativ vård innebär att lindra symtom, bekräfta livet och varken påskynda 

eller fördröja döden. Det innebär också att stödja patienten att leva så aktivt som möjligt 

fram till döden samt stödja de närstående under patientens sjukdom och i sorgearbetet 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; WHO, 2002). Den palliativa vården bygger 

på de fyra hörnstenarna symtomlindring, närståendestöd, teamarbete samt kommunikation 

och relation (Strang, 2012). Palliativ kommer från latins pallium som betyder kappa eller 

mantel (Henoch, 2002; Pastrana, Jünger, Ostgathe, Elsner & Radbruch, 2008). I 

medicinska sammanhang innebär palliativ vård att mildra, lindra, minska 

svårighetersgraden av t.ex. smärta eller sjukdom eller att ge tillfällig lindring (Pastrana, et 

al., 2008). Målet med den palliativa vården är symtomkontroll där risker med behandlingen 

måste övervägas. Behandlingens biverkningar och risker måste begränsas för att behålla 

livskvalitet. Den svårt sjuka och döende patienten erbjuds åtgärder för att kunna leva ett så 

aktivt liv som möjligt med bästa möjliga livskvalitet till livets slut (Henoch, 2002; 

Pastrana, et al., 2008).  

 

Målgrupper inom den palliativa vården är enligt Pastrana, et al. (2008) patienter och 

familjer som upplever problem som hör ihop med livshotande sjukdom. Det är inte bara 

symtom utan även komplexa medicinska behov och psykosociala problem oberoende av 

ålder. Patienter med allvarlig, progressiv, obotlig eller komplex sjukdom eller patienter 

som lever med dödlig sjukdom räknas till målgrupper inom palliativ vård. Enligt det 

nationella vårdprogrammet för palliativ vård (2012) skall palliativ vård erbjudas till alla 

patienter som är i behov av det oavsett diagnos. Livshotande sjukdomar med palliativa 

behov som cancer, hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), njursvikt, 

leverinsufficiens, aids, neurologiska sjukdomar t.ex. multipel skleros (MS), amyotrofisk 

lateral skleros (ALS) och Parkinson omnämns (Regionalt cancercentrum i samverkan, 

2012). Palliativ vård bör enligt Pastrana et al. (2008) erbjudas när kurativ behandling inte 

längre är möjlig.  

 

Enligt Ahmedizai et al. (2004) ska den palliativa vården erbjudas där den sjuke befinner 

sig vare sig det är hemma, sjukhus eller annan vårdenhet. För att kunna tillgodose den 

döende patientens behov krävs det ett team med olika kompetenser finns tillgängligt 

(Ahmedizai et al., 2004; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Att arbeta i team 

mot ett gemensamt mål för patienten och dennes familj beskriver Barnard, Hollingum och 
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Hartfiel (2006). Att respektera varje medlems och dennes roll i teamet i vården av 

patienten och familjen är viktigt för att skapa framgångsrika team. Ahmedizai et al. (2004) 

och Regionala cancercentrum i samverkan (2012) skriver om det multiprofessionella 

teamarbetet som ett nätverk av utbildade yrkesverksamma från olika discipliner av 

sjukvård och socialt arbete. Dessa team kan se olika ut men det som är viktigt i teamarbetet 

är att alla deltagare i teamet arbetar mot samma mål. De discipliner som ska ingå i teamet 

är läkare och sjuksköterska, andra discipliner som bör finnas att tillgå antingen hela tiden 

eller vid behov är socialt arbete, psykolog, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut m.fl.  

 

Sjuksköterskan i det palliativa teamet 

 

Att arbeta som sjuksköterska i palliativ vård ställer krav på att möta patientens behov i 

vården, behoven kan variera utifrån de behov patienten har (Barnard et al., 2006). Enligt 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska skall sjuksköterskor ha förmåga att 

kommunicera med patienter och närstående på ett respektfulle, lyhört och empatiskt sätt 

(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskor skall enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska med specialisering inom palliativ vård kunna samtala om livet, döendet och 

döden samt genomföra svåra samtal med patienter och deras närstående i palliativ vård. 

Sjuksköterskan skall även kunna ge stöd och undervisning till både den sjuke och dennes 

närstående och kunna initiera professionellt stöd vid förändrad livssituation i palliativ vård 

(Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad [SFPO], 2008). Sjuksköterskor i den 

palliativa vården måste enligt Friedrichsen, (2012) vara bred i sin kunskap och sitt synsätt. 

Att arbeta som sjuksköterska inom palliativ vård bygger till stor del att bygga upp 

förtroendefulla relationer och hitta balans i relationen så den inte blir för ytlig eller för 

känslosam. Kommunikation är en viktig aspekt för sjuksköterskan i den palliativa 

omvårdnaden för att förbättra för patienter och de närstående som upplever psykologisk 

och känslomässig smärta beskriver Skilbeck och Payne (2003). Det är ofta sjuksköterskan 

som har första kontakten med den sjuke och dennes närstående och har även den största 

koordinerande funktionen. Det är sjuksköterskan som många gånger bedömer vilka i 

teamet som behöver kontaktas vid olika tillfällen (Friedrichsen, 2012). Det är enligt 

McIntyre och Lugton (2005) viktigt att sjuksköterskorna respekterar de närstående till den 

sjuke och deras möjligheter att fungera som en viktig resurs för den sjuke. 

Sjuksköterskorna skall observera familjemedlemmarna och ta reda på vilka lämpliga 

resurser som kan behövas för familjen i den svåra och påfrestande situationen som de 

befinner sig i. Det är viktigt att kommunikationen med familjen är individuell och 

fortlöpande för att kunna hjälpa familjemedlemmarna hantera den situation de befinner sig 

i (McIntyre & Lugton, 2005). I sjuksköterskans roll ingår även enligt Friedrichsen (2012) 

att vara stödjande för den sjuke, familjen och teamets medlemmar. Stödet kan ges på 

många olika sätt genom att underlätta, uppmuntra och vara närvarande.   

 

Närstående inom palliativ vård 

 

I Socialstyrelsens (2014a) termbank beskrivs närstående personer de som den enskilde 

anser sig ha en nära relation till och anhörig beskrivs enligt Socialstyrelsen (2014b) en 

person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. Att vara närstående till en 

person i livets slutskede är för många en ny situation och enligt Andershed (2006) finns 

flera studier som beskriver hur de närstående var i ett utsatt läge och många upplevde en 

jobbig situation med ökad sårbarhet och ökat ansvar som följd. Studier visar enligt 

Andershed (2006) att de närstående i palliativ vård upplever situationen psykiskt 

påfrestande. Situationen kan medföra många olika problem hos den närstående t.ex. 
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trötthet, ångest, oro, rädsla, svårigheter att sova, förlust av kontroll, ensamhet, en känsla av 

hjälplöshet, osäkerhet samt konflikter i familjen. Varje individ är unik och skapar sina 

unika upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Milberg, 2013). 

Forskning inom den palliativa vården visar att de närstående har en tendens att fokusera på 

problemen och de negativa aspekterna istället för som andra beskriver det, se det 

meningsfulla i situationen och anpassa sig till situationen och ge mening tillsammans med 

den som är döende den sista tiden (Andershed, 2006).  

 

Stöd till närstående i palliativ vård 

 

Stöd är enligt Andershed och Stoltz (2013) ett svårdefinierat begrepp, stöd är inom den 

palliativa vården föränderligt beroende på de individuella behov som föreligger. Enligt 

WHO:s definition av palliativ vård är stöd till närstående en viktig hörnsten (WHO, 2002). 

Det kan innebära stora påfrestningar psykiskt, fysiskt och socialt för hela familjen 

inklusive barn som har en förälder som är svårt sjuk och befinner sig i livets slutskede 

(Socialstyrelsen, 2013b). Det kan leda till förändrade roller och relationer i familjen som i 

sin tur leder till stress både för den sjuke och övriga familjen. Det är en kris och påverkar 

alla familjemedlemmar på olika sätt (McIntyre & Lugton, 2005). Den palliativa vården ska 

med respekt för familjen erbjuda vård samt praktiskt och emotionellt stöd för att den sjuke 

och familjen ska kunna hantera de olika utmaningar de möter under sjukdomstiden och i 

sorgen (Pastrana et al., 2008). Stödet måste anpassas individuellt till de behov varje enskild 

familj och varje enskild familjemedlem har. Barn bör få vara delaktiga och få information 

utifrån sin mognadsnivå och sina behov (Socialstyrelsen, 2013b). De närstående behöver 

hjälp att mobilisera egna strategier för att kunna möta de utmaningar som de ställs inför 

och behöver olika typer av stöd (McIntyre & Lugton, 2005).  

 

Socialt stöd kan delas in i strukturellt och funktionellt stöd. Det strukturella stödet är en 

beskrivning på vilka som ingår i det sociala nätverket. Om sociala relationer är stödjande 

beror på vissa villkor som ömsesidighet, tillgänglighet och tillförlitlighet och en individuell 

användning av relationer (Andershed & Stoltz, 2013; Williams, Barclay & Schmied, 

2004). Genom tillgång till ett bra stöd inom familjen, från vänner, sjukvård och hemtjänst 

underlättas upplevelsen av hanterbarhet för de närstående, de beskriver sjukvård och 

hemtjänst som viktiga källor till stöd (Milberg, 2013). Det funktionella stödet omfattar 

emotionellt och informellt stöd. En god relation är betydelsefullt för att kunna stödja, 

medmänskliga kvaliteter som empati, uppmuntran, förståelse, omsorg, tillit och tröst 

beskrivs ofta som emotionellt eller psykologiskt stöd. Det kan lindra osäkerhet, ångest, 

depression och hopplöshet (Andershed & Stoltz, 2013). De närstående som ingick i 

Lundberg, Olsson och Fürst (2013) studie beskrev vikten av flexibilitet, empati och 

tillgänglighet som viktiga faktorer hos läkare och sjuksköterskor som de mötte under 

vårdtiden. Enligt Pastrana et al. (2008) skall den palliativa vården erbjuda familjen 

praktiskt och känslomässigt stöd så att familjen klara av de olika utmaningar de möter 

under patientens sjukdom och sorgen som drabbar dem under tiden. Det känslomässiga 

stödet kan inte ges systematiskt utan sjuksköterskan måste vara observant på familjens 

behov. Eriksson och Lauri (2000) skriver att ungefär hälften av de närstående ansåg det 

känslomässiga stödet som mindre viktigt. Det som upplevdes som viktigt för de närstående 

var att vårdpersonalen hade tillräckligt med tid att prata med de närstående. De närstående 

uppgav att de hade begränsade möjligheter att tala om sin egen situation och 

vårdpersonalen efterfrågade nästan aldrig eller aldrig om de närstående ville tala om sina 

känslor och upplevelser (Eriksson & Lauri, 2000; Eriksson, Arve & Lauri, 2006). 
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Enligt Wilkes, White och O’Riordan (2000) och Lundberg et al. (2013) är information 

viktigt för de närstående i palliativ vård för att känna kontroll, trygghet, befogenhet att fatta 

beslut och för att kunna anpassa sig till vardagen med en sjuk familjemedlem samt för att 

kunna förbereda sig på att ta hand om den sjuke familjemedlemmen. Flertalet önskade 

information om var de kunde vända sig för att få hjälp när det behövdes. Milberg (2013) 

skriver om upplevelsen av begriplighet där information beskrevs som en vanlig orsak som 

försvårade upplevelsen av begriplighet. Hon skriver även om upplevelse av hanterbarhet 

för de närstående som försvåras om de närstående inte har någon att vända sig till och de 

känner sig ensamma och övergivna. Närstående beskrev i en studie av Eriksson och Lauri 

(2000) att det var viktigt att informationen kom från vårdpersonal som var ansvariga för 

vården av den sjuke. Närstående i en studie av Eriksson et al. (2006) uppgav att i början av 

sjukdomen fick de mycket information om sjukdom och behandling, ju längre tid det gick 

efter diagnosen avtog informationen.  

 

Barn som närstående inom palliativ vård  

 

Enligt United Nations Children’s Fund [UNICEF] (1989) avses barn alla människor under 

18 år, vilket även lag om ändring i socialtjänstlagen (SFS 2012:776) skriver kap. 1, 2 § 

räknas barn till människor upp till 18 år. I Socialtjänstlagen [SOL] (2001:453) kap. 5, 1 § 

skall socialnämnden verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda 

förhållanden samt enligt 10 § ge stöd till anhöriga för att underlätta för de personer som 

vårdar en närstående som är långvarigt sjuk. 

 

När föräldrar har en allvarlig sjukdom påverkas hela familjen i mindre eller större grad. 

Barn som närstående är en särskilt sårbar grupp av flera olika skäl. Barnen är beroende av 

den som är drabbad och har svårt att förstå orsakerna till det som händer. Barn kan 

påverkas negativt av de vuxnas och sin egen oro, förändringar i vardagen, ibland av ett 

orimligt stort ansvarstagande, eventuellt brister i omsorgen och svåra upplevelser 

(Socialstyrelsen, 2013a). Barn har begränsningar i sin förmåga att sätta ord på sina känslor 

vid en förlust. De kan även undvika att tala om sin situation för att inte vara annorlunda 

jämfört med sina kamrater (Sood, Razdan, Weller & Weller, 2006). Det finns studier som 

beskriver symtom för barn i olika åldrar med svårt sjuka föräldrar. Barnen kan förändra sitt 

beteende och antingen bli hyperaktiva eller tvärtom mindre aktiva, skolprestationer kan 

förändras och både försämras eller förbättras, koncentrationssvårigheter, fysiska symtom 

som huvudvärk, magsmärtor, sömnproblem och förändringar i aptit och vikt rapporteras 

(Grabiak, Bender, Puskar, 2007; Visser, Huizinga, van der Graaf, Hoekstra & Hoekstra-

Weebers, 2004; Warnick, 2015). Det finns enligt Kennedy, McIntyre, Worth och Hogg 

(2008a) studier som visar att barn under tio år, barn och ungdomar med 

inlärningssvårigheter, som tidigare upplevt förluster, som upplever flera motgångar eller 

som har en förälder som inte tar hand om barnet löper en större risk med svårigheter att 

hantera situationen av ett dödsfall av en förälder.  

 

Det är viktigt att vårdpersonalen får barnet att känna sig sett och delaktigt (Socialstyrelsen, 

2013b). När barn utsätts för mycket känslomässig stress kan barnet drabbas av föregången 

sorg vilket betyder att behov av stöd föreligger innan ett förväntat dödsfall (Sutter & Reid, 

2012). Sjukvårdspersonal, skola och socialarbetare har en viktig och grundläggande roll i 

att erbjuda stöd samt kommunikation till barn och familjer. Det är viktigt att tänka på 

språket vid samtal med barn och tänka sig för när omskrivningar används då detta kan 

bidra till missförstånd (Fearnley, 2010).  
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Barns mognadsutveckling i förståelse om döden  
 

Ett barn visar från 6 månader saknaden av någon som har varit primär vårdare genom 

irritabilitet och förändrade mat-, sov- och gråtbeteenden (Brown, 2009). De minsta barnen 

har inte lärt sig att använda språk utan de orienterar sig via känslorna. Spädbarn är mycket 

lyhörda för förändringar, de upptäcker när en viktig person är frånvarande och det går inte 

att dölja förtvivlan och oro för en bebis (Sand & Strang, 2013).  

 

I åldrarna 2-6 år börjar barnet få ett språk och succesivt skapar en bild av verkligheten. 

Deras uppfattning om hur saker och ting hänger ihop är mycket begränsad. Barn i denna 

ålder lever i nuet och sätter sig själva i centrum. De tror att de har makt att påverka det som 

händer och kan därför skuldsätta sig själva om en förälder drabbas av en svår och dödlig 

sjukdom (Christ & Christ, 2006; Sand & Strang, 2013). De förstår inte att döden är 

oåterkallelig och definitiv och kan därmed inte föreställa sig vad döden innebär och tror att 

vara död är detsamma som att sova (Brown, 2009; Sand & Strang, 2013).  

 

Vid sju års ålder börjar barnen att få en bild och en förståelse av att döden är oundviklig, 

oåterkallelig och permanent och kan hända alla, inklusive dem själva. Förståelsen för 

dödens slutgiltighet utvecklas gradvis. Barnen börjar i tidiga skolålder förstå att döden kan 

bero på både yttre faktorer som olycka eller inre kroppsliga processer som sjukdom och 

börjar söka fakta och vill veta om orsak – verkanförhållanden (Cancerfonden, 2012; Christ 

& Christ, 2006; Dyregrov, 2007). Barnen kan förstå konkreta förklaringar av sjukdomen 

och vad som händer i kroppen. De börjar kunna sätta sig in i andras situation och har 

lättare att visa medkänsla med vänner som mister syskon eller föräldrar och med egna 

familjemedlemmar som har sorg, de börjar kunna betrakta sig själva med andras ögon. Den 

sociala förmågan utvecklas och kompisar blir viktigare (Cancerfonden, 2012). I skolåldern 

börjar barnets vilja att visa känslor förändras och framförallt pojkar börjar undertrycka sina 

känslor och vill inte visa eller berätta om sina känslor. Barnen kan skapa handlingsplaner 

som gör dem mindre sårbara, har en större repertoar av strategier för att handskas med 

kritiska händelser. Det ställs högre krav på skolbarnen än yngre barn, de ska vara starka 

och inte gråta vilket kan leda till problem. Barn i denna åldersgrupp funderar mycket på 

rätt och fel, de kan uppfatta sjukdom som ett straff, de jämför sig mycket med andra och 

kan uppleva det orättvist om en vuxen i deras familj blir svårt sjuk. Vid tioårsåldern kan 

dödsfall leda till mycket starka reaktioner på grund av samtidiga förändringar som sker på 

det biologiska, psykologiska och sociala planet (Brown, 2009; Cancerfonden, 2012; Christ 

& Christ, 2006; Dyregrov, 2007; Torbic, 2011). Unga personer väljer ofta att tala med 

vuxna utanför den egna familjen för att prata om sin sorg och känslorna de känner. Genom 

att vuxna lyssnar på barns frågor skapas viktiga grunder för att barn ska kunna tala om sina 

upplevelser (Brown, 2009). Barnen i denna ålder har oftast ingen förståelse att döden kan 

vara lugn och fridfull utan är påverkad av bilden media visar av döden som uppstår efter 

våld och olyckor och har därmed en dramatisk och otäck bild av döden (Cancerfonden, 

2012).  

 

I tidiga tonår kan mognaden göra att de fortfarande ser på saker och ting som yngre 

skolbarn gör. Men under tonåren utvecklas förmågan att resonera hypotetisk och 

verklighetsuppfattningen blir gradvis mer och mer som vuxnas. Tonåringar lär sig förstå 

innebörden i att ha en livshotande sjukdom och ett dödsfall (Cancerfonden, 2012; 

Dyregrov, 2007; Sand & Strang, 2013). Det kan vara mycket svårt att i denna ålder 

acceptera att en förälder blir allvarligt sjuk. Det är viktigt för tonåringar att vara som alla 

andra och inte avvika, på grund av detta döljer de gärna sina känslor för att passa in. I 
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tonåren behöver tonåringar frigöra sig från sina föräldrar och finna sin egen identitet och 

självkänsla. Denna frigörelse utvecklas genom att på olika sätt ta konflikter med sina 

föräldrar, det kan kännas svårt eller omöjligt att bråka med en sjuk förälder och att lämna 

familjen när man behövs där. Dödsfall kan inverka negativt på utvecklingen och kan 

medföra konflikter med omgivningen eller med den föräldern som fortfarande lever. 

Påfrestningar kan leda till svårigheter i skolan, ätproblem, problem med kompisar, 

sömnsvårigheter, magont, huvudvärk och depressioner (Cancerfonden, 2012). I denna 

utvecklingsperiod kan det hända att tonåringen oftare än yngre barn skjuter undan och 

undviker känslorna och deras sorgereaktion kan därmed uttryckas med yttre beteenden, 

konflikter med omgivningen eller genom att det överförs på andra personer och objekt. 

Tonåringar kan vid allvarlig sjukdom bli väldigt familjebundna eller helt vända hemmet 

ryggen. Det är viktigt att respektera tonåringens integritet och informera om sjukdomen 

och dess utvecklig samt att visa att det alltid är tillåtet att fråga eller prata om sina tankar 

och känslor. Men samtidigt att inte tvinga på tonåringen information eller tröst som han 

eller hon inte vill ha. Tonåringar har normalt skiftande humör och kan ibland reagera på 

olika sätt utan att det behöver ha med förälderns sjukdom att göra. Om det är vanligt 

tonårsbeteende bemöts detta bäst så som man skulle gjort om föräldern inte var sjuk 

(Cancerfonden, 2012; Dyregrov, 2007; Torbic, 2011). Normal utveckling för tonåringar 

inkluderar att bli mer oberoende med fokus på vänner och kamratgrupper. Tonåren är en 

utmanande tid för hela familjen och att ha en sjuk förälder komplicerar livet för tonåringen 

(Moon, 2007).  

 

Problemformulering 

 

Inom den palliativa vården och omvårdnaden möter sjuksköterskor närstående oavsett 

arbetsplats och arbetsgivare. Det finns ett stort behov av stöd till närstående och i den 

palliativa vården ingår både att ge stöd till den sjuke och dennes närstående. Det är för 

många en ny situation att ha en döende familjemedlem. I många familjer finns barn som 

närstående, det kan vara en förälder, ett syskon, mor- eller farförälder eller annan viktig 

vuxen som är döende. Det infördes 2010 en lagändring angående hälso- och sjukvårdens 

informationsansvar till barn vilket innebär att sjuksköterskor som ofta träffar svårt sjuka 

och döende patienter med familjer skall försäkra sig om att barnen får den information och 

det stöd de är i behov av. Det är därför viktigt att ta reda på vilket behov av stöd barnen har 

när de lever med en döende förälder, under vårdtiden och efter dödsfallet för att hjälpa 

barnen att hantera situationen och för att förebygga framtida problem på grund av att 

stödbehovet inte tillgodoses. Det är viktigt att som till vuxna närstående individanpassa 

stödet till det enskilda barnet och barnets mognadsnivå. Det kan variera hur ofta 

sjuksköterskor i den palliativa vården vårdar familjer med barn som närstående och alla 

familjer har olika förutsättningar att hantera svåra och jobbiga händelser.  

 

SYFTE 

 

Syftet med denna studie var att belysa barns upplevelser och behov av stöd när en förälder 

är döende och i behov av palliativ vård.  
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METOD 

 

Design 
 

Litteraturöversikt valdes som design för att få en bild av kunskapsläget inom området. All 

forskning börjar med en allmän litteraturgenomgång för att få en inblick i kunskapsläget 

och en genomgång av det som redan finns skrivet inom det valda området (Forsberg & 

Wengström, 2013; Gysels & Higginson, 2007; Polit & Beck, 2012). En litteraturöversikt 

innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa studier och minska 

ohanterliga mängder data i ett valt ämne eller problemområde för att finna en syntes 

(Forsberg & Wengström, 2013, kap. 2; Gysels & Higginson, 2007). I en litteraturstudie 

skall det finnas ett klart formulerat syfte, tydligt beskrivna kriterier och metoder för hur 

artiklar som svarar till studiens syfte ska sökas (Forsberg & Wengström, 2013, kap. 2). 

 

Urval  
 

Artiklar som svarade till studiens syfte valdes. I denna studie önskade författaren 

information om barns upplevelser och behov av stöd i en svår situation. För att få en 

djupare förståelse för barnens situation valdes i första hand kvalitativa artiklar, men då inga 

artiklar av god kvalitet skulle exkluderas inkluderades även kvantitativa artiklar. Artiklarna 

kvalitetsgranskades med hjälp av en granskningsmall (bilaga I och II) (Olsson & Sörensen, 

2011). För att uppnå så hög kvalitet på inkluderade artiklar som möjligt valdes artiklar med 

hög eller medelhög kvalitet. I kvalitetsgranskningen bedömdes abstrakt, bakgrund, syfte, 

metod, resultat, diskussion och slutsats. I denna studie användes ordet barn i första hand i 

beskrivningen om barn och tonåringar (oavsett ålder) till döende föräldrar som erhåller 

palliativ vård oavsett var de vårdas. 

 

Inklusionskriterier  

 

Barn som närstående till döende föräldrar inom åldersintervallet 7-18 år inkluderades. 

Åldersintervallet 7-18 år valdes på grund av att då barnen har ett utvecklat språk och kan 

sätta ord på situationen på olika sätt och även har en förmåga att rita berättelser om det 

talade språket inte räcker till. Både studier utförda under sjukdomstiden fram till döden och 

artiklar med ett retrospektivt perspektiv med tillbakablick på tiden fram till förälderns död 

inkluderades. Artiklar publicerade mellan 2004-2014, skrivna på engelska, det är språk 

som författaren behärskar. Endast originalartiklar inkluderades i resultatet i denna studie, i 

enlighet med rekommendation av Polit och Beck (2012). Studier som fått etiskt 

godkännande eller där noggranna etiska överväganden diskuteras. Artiklar som efter 

kvalitetsgranskning erhöll hög eller medelhög kvalitet ingår i denna studie.  

 

Exklusionskriterier 

 

Artiklar med föräldrar och barn där stödet för föräldrar beskrivs exkluderades. Artiklar 

som huvudsakligen beskriver barn under sju år, eller som beskriver stöd efter en förälders 

dödsfall. Artiklar som beskriver barn och ungdomars behov när en förälder eller annan 

viktig närstående dör plötsligt genom t.ex. olyckor eller självmord exkluderades. Studier 

som efter kvalitetsgranskningen erhöll låg kvalitet exkluderades.  
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Datainsamling 
 

Vetenskapliga artiklar söktes via Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(Cinahl) som är en databas med material inom omvårdnad, medicin och angränsande 

områden. Samt PubMed som är en databas med material från hela biomedicinska området 

som medicin och omvårdnad. I Cinahl användes Major Headings (MH) vilket är termer 

som beskriver innehållet i artiklar och visar att författarens sökningar är gjorda via Cinahl-

headings. I PubMed användes Medical Subject Headings (MeSH)-termer som är systemet i 

PubMed (Karlsson, 2013). Även fritextsökningar utfördes i både Cinahl och PubMed. 

Sökorden som användes var: palliative care, terminal care, child, adolescent, dying parent, 

parental death, support, relatives, family, critical illness, seriously illness. Sökningar 

presenteras i Tabell 1 där presenteras vilka termer som är MESH och Cinahl-headings eller 

fritext. De valda sökmotorerna Cinahl och PubMed användes då de berör ämnesområden 

som svarade mot studiens syfte. Litteratursökningarna utfördes mellan 150202–150226.  

 

Sökorden kombinerades på olika sätt med de booleska termerna AND, OR och NOT samt 

andra hjälpmedel i valda databaser för att utöka eller begränsa sökningarna. Det är viktigt 

att för varje databas lära sig hur de speciella symbolerna fungerar och vilka de är. För att 

identifiera alla forskningsstudier i ett ämne behöver forskaren vara flexibel och tänka brett 

för att hitta relevanta nyckelord som kan relatera till ämnet. Det är lite av ett detektivarbete 

(Polit & Beck, 2012). Även manuella sökningar via referenslistor i lästa artiklar utfördes 

för att inte missa artiklar som svarade till studiens syfte. Alla sökningar dokumenterades 

noggrant och finns presenterade i tabell 1. I samband med sökningen lästes först titlarna på 

funna artiklar och om titeln var relevant lästes abstrakten för att få en bild av studien och 

om titeln och abstraktet svarade mot studiens syfte lästes hela artikeln i enlighet med 

Gysels och Higginson (2007) rekommendation. Sammanlagt inkluderades 17 artiklar, 14 

med kvalitativ metod och tre med kvantitativ metod. De inkluderade artiklarna redovisas i 

artikelmatris (bilaga III). 

 

Tabell 1. Resultat av databassökningar. 
Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Använda i 

resultatet 

150202 PubMed Palliative care 

[MeSH] AND 

Support 

(fritext) AND 

Dying parent 

(fritext). 

10 år, abstrakt 

tillgängligt.  

39 *33 

**1 

***3 

2 

150202 PubMed  Parental death 

[MeSH] 

10 år, abstrakt 

tillgängligt.  

122 *103 

**11 

***6 

2 

150202 PubMed Dying parent 

(fritext). 

10 år, abstrakt 

tillgängligt. 

249 *218 

**22 

***6 

3 

150202 PubMed Palliative care 

[MeSH] AND 

child [MeSH] 

AND support 

(fritext) NOT 

Pediatric 

(fritext). 

10 år, abstrakt 

tillgängligt. 

168 *156 

**7 

***3 

2 

150202 Cinahl Dying parent 

(fritext).  

10 år, abstrakt 

tillgängligt, peer 

rewieved.  

59 *48 

**2 

***7 

2 
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150220 Cinahl Child+ (MH) 

AND Family+ 

(MH) AND 

Critical illness 

(MH) OR 

Seriously 

illness 

(fritext). 

10 år, abstrakt 

tillgängligt, peer 

rewieved. 

69 *57 

**8 

***3 

1 

150226 Cinahl Palliative care 

(MH) AND 

Family 

(fritext) AND 

Support. 

10 år, abstrakt 

tillgängligt, peer 

rewieved. 

122 *105 

**10 

***6 

1 

Manuell 

sökning  

Referens-

listor  

    4 

*Antal förkastade efter läsning av titel.  

**Antal förkastade efter läsning av abstrakt.  

***Antal förkastade efter läsning av artikel och kvalitetsgranskning.  

 

Dataanalys 
 

Data som inhämtades lästes noggrant igenom först rakt igenom för att få en helhetsbild, 

sedan lästes artiklarna igenom flera gånger och med syftet i åtanke noterades avsnitt i 

texterna som svarade mot syftet. Texterna översattes från engelska till svenska därefter 

lästes översättningen parallellt med de engelska texterna för att undvika att förlora viktiga 

delar i översättningen. Därefter analyserades de kvalitativa texterna med inspiration av 

Graneheim och Lundmans (2004) samt Krippendorffs (2004) kvalitativa innehållsanalys 

för att identifiera, beskriva eller tolka viktiga teman, kategorier, erfarenheter eller fenomen. 

Innehållsanalysen är enligt Krippendorff (2004) en forskningsteknik som används för att 

kunna dra replikerbara och giltiga slutsatser från en text. En innehållsanalys kan vara 

manifest eller latent. Den manifesta innehållsanalysen behandlar det synliga och uppenbara 

i texten och presenteras ofta i kategorier. Den latenta analyserar vad texten handlar om och 

den underliggande innebörden och presenteras som övergripande teman. Båda tolkar texten 

men på olika djup och abstraktionsnivå.  

 

Texterna delades in i olika områden för att därefter brytas ner till meningsbärande enheter 

som kondenserades och kodades vilket Graneheim och Lundman (2004) beskriver. 

Meningsenheter är enheter som relaterar till samma centrala betydelse eller relaterade till 

varandra genom deras innehåll och sammanhang och kan vara ord, meningar eller stycken. 

De bryts ner till meningsenheter för att minska storleken utan att kärnan i texten 

försvinner, dessa meningsenheter kodas. Att skapa kategorier är kärnan i 

innehållsanalysen, en kategori är en grupp av innehåll som delar en gemensamhet. 

Kategorierna måste vara tydligt beskrivande där inga uppgifter om ämnet bör uteslutas på 

grund av brist på lämplig kategori. Ingen data bör heller falla mellan två kategorier eller 

passa in i mer än en kategori. En kategori svarar på frågan Vad? och ska kunna identifieras 

som en röd tråd genom koderna. En kategori avser främst en beskrivande nivå av 

innehållet och för att kunna tolka synliga mönster i texten, kategorierna kan delas in i 

underkategorier. En kondenserad meningsenhet, en kod eller en kategori kan passa in i mer 

än ett tema. Processen för analysen innebär en fram och tillbaka rörelse mellan helhet och 

delar av texten (Graneheim & Lundman, 2004). De kvantitativa artiklarna inkluderades i 

texten för att förstärka innehållet i resultatet och därigenom väva ihop de kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna och sammanställa det som fanns beskrivet i ämnet på ett organiserat 

sätt.  
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Tabell 2. Exempel på analysarbete av inkluderade studier 
Meningsbärande 

enheter 

Kondensering av 

meningsbärande 

enheter 

Kod Underkategori Kategori 

En förälders död är 

en utmanande 

situation för barnen 

och de har behov av 

att få hjälp både att 

se sina egna behov, 

att få hjälp i 

sorgearbetet och att 

kommunicera med 

andra (MacPherson 

& Emeleus, 2007).  

Förälders död 

utmanande för 

barnen och barnen 

har behov att få 

hjälp 

Barnens behov av 

hjälp 

Utmaningar  Utmaningar för 

barnen med en 

döende förälder.   

Barnen såg sina 

behov av 

information som 

unika och beroende 

av sina egna och 

familjens karaktär, 

vad de redan visste 

och deras ålder 

(Kristjanson et al., 

2004).  

Unika behov av 

information 

beroende på vissa 

faktorer.  

Ge 

individanpassad 

information.  

Anpassad 

information.  

Information  

…deras vänner inte 

förstod vad de gick 

igenom och sa att de 

tänkte efteråt att det 

skulle känts bra om 

vännerna hade frågat 

dem om det och 

visat mer intresse. 

På samma gång 

kände de att deras 

vänners brist på 

förståelse gjorde att 

de inte ville tala med 

dem (Dehlin & 

Mårtenssons, 2009). 

Vänner förstår inte 

vad barnen går 

igenom i 

situationer 

Vännerna förstår 

inte 

Brist på förståelse Socialt stöd  

En del barn hade 

problem att förstå 

sina egna reaktioner 

med psykosomatiska 

symtom och ilska 

(Bugge, Helseth & 

Darbyshire, 2008). 

Att förstå egna 

reaktioner med 

psykosomatiska 

symtom och ilska  

Reaktioner med 

psykosomatiska 

symtom mm 

Förstå sina egna 

reaktioner 

Känslomässigt stöd 

De talade också om 

att de undvek att 

tänka på 

sjukdomssituationen 

och deras fruktan att 

föräldern skulle dö 

för det var så 

smärtsamt (Bugge, 

Helseth & 

Darbyshire, 2008). 

Undvika att tänka 

på sjukdomen och 

fruktan om 

förälderns död.  

Förnekelse och 

undvikande 

Undvika att tänka 

på sjukdom 

Strategi för att 

hantera situationen 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Vid en litteraturstudie bör enligt Forsberg och Wengström (2013) etiska övervägande göras 

beträffande urval och presentation av resultatet. Artiklarna som ingår i litteraturöversikten 

har varit publicerade och har därmed genomgått granskning samt bedömts ur ett etiskt 

perspektiv. Författaren av denna studie har försökt att inte låta sina egna värderingar 

påverka urvalet av artiklar. Litteraturen bearbetades och analyserades kritiskt för att 

undvika felaktiga tolkningar. De artiklar som ingår behandlas med största respekt där 

textens innehåll noggrant lästes för att undvika feltolkningar av de redan skrivna texterna, 

ingen text har kopierats och plagierats (Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga artiklar som 

ingår i studien redovisas och presenteras vare sig de stödjer eller inte stödjer området 

(Forsberg & Wengström, 2013, kap. 5; Vetenskapsrådet, 2011). Både svårt sjuka och 

döende personer samt barn som närstående beskrivs i litteraturen som två känsliga och 

sårbara grupper.  

 

RESULTAT 

 

I resultatet presenteras kategorier med underkategorier. De kategorier som framkom efter 

analysen av de inkluderade artiklarna var: Utmaningar för barn med en döende förälder, 

Information, Socialt stöd, Känslomässigt stöd samt Strategier för att hantera situationen.  

 

Utmaningar för barnen med en döende förälder 

 

Allvarlig sjukdom i familjen var utmanande för alla familjemedlemmar och förändringen 

från ett normalt familjeliv till gränsen till kaos beskrevs i en studie av Kennedy, McIntyre, 

Worth och Hogg (2008b). En förälders död är en utmanande situation för barnen och de 

har behov att få hjälp både med att se sina egna behov, få hjälp i sorgearbetet och att 

kommunicera med andra (MacPherson & Emeleus, 2007). Att leva med en döende förälder 

i ett hem där barnen tidigare levde sina liv med sina vänner och familjer med glädje och 

oro förvandlades till dödens väntrum. Döden är synlig, det går inte att eliminera hotet och 

barnen tvingas leva sitt vardagliga liv med döden runt hörnet, detta leder till att en del barn 

tillbringar mera tid hemma för att vara säker på att få veta om någonting händer med deras 

döende förälder (Buchwald, Delmar & Schantz-Laursen, 2011). I en studie av Beale, 

Sivesind och Burera (2004) framkom att större delen av de barn som intervjuades sökte 

trygghet och en stor andel av barnen ansåg sig själva som vårdare till sina döende föräldrar. 

Alla intervjuade barn i studien hade viss förståelse för sina föräldrars tillstånd och var 

rädda för utgången. Barnen anpassade sig till situationen och förälderns tillstånd men när 

tillståndet försämrades eller föräldern blev inlagd på sjukhus kom de oroliga tankarna till 

ytan igen (Buchwald et al., 2011). Barnen i Kennedy och Lloyd-Williams (2009a) studie 

beskrev förändringar i livet efter att deras förälder fick diagnosen cancer men det 

vardagliga livet fortlöpte mest som vanligt. Enligt barnen i denna studie beskrevs inte livet 

ha förändrats dramatiskt, en del aspekter påverkades mer än andra t.ex. roller, relationer 

och sociala aktiviteter. 

 

Situationer som beskrevs som mest jobbiga enligt barnen i Buchwald et al. (2011) samt 

Kennedy och Lloyd-Williams (2009a) studier var när de fick reda på förälderns diagnos 

och när förälders tillstånd försämrades. När nya symtom eller nya funktionella 

nedsättningar uppstod började barnen spekulera och fundera om hur det skulle bli. Faktorer 

som påverkade barnen var biverkningar av behandlingar och sjukhusvistelser, de beskrev 

det svårt att se sin förälder lida. Även rädsla för den efterföljande sorgen uttrycktes, att 
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förlora en förälder och hur det skulle påverka både deras eget, syskonens och hela 

familjens liv (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a). Vanliga rädslor som barnen uttryckte 

var att föräldern skulle dö, att föräldern skulle fortsätta vara sjuk, förändringar i förälderns 

utseende och separation med föräldrarna när de låg på sjukhuset (Thastum, Birkelund 

Johansen, Gubba, Berg Olsen & Romers, 2008). Faktorer som förknippades med att 

försvåra hanteringen av förälderns sjukdom var enligt barnen osäkerheter förknippade med 

sjukdomen, fysiskt avstånd från den döende föräldern, brist på stöd, inte ha någon att tala 

med, brist på information, höga ansvarskrav och okänsliga kommentarer t.ex. media ofta 

kopplar ihop cancer och död (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a). Barnen belyste även 

behovet av snabb tillgång till stöd när de var i behov av det och att barnens behov skiljer 

sig beroende på ålder, personlighet, familjeomständigheter och tid (MacPherson & 

Emeleus, 2007). 

 

När tillståndet var stabilt beskrev barnen i Buchwald et al. (2011) studie att de nästan 

kunde glömma bort hur allvarligt sjuk deras förälder var. När biverkningar från behandling 

avtog och föräldern mådde bättre mådde även barnen bättre. Positiva saker som nämndes 

av barnen var att lära sig ta hand om andra, förberedelser inför vuxenlivet och lära sig att 

uppskatta sin familj. Barnen beskrev hur familjemedlemmarna kom närmare varandra och 

de lärde sig att uppskatta och vara tacksam för det de hade. De beskrev även att trots att de 

varit nära varandra innan sjukdomen förde sjukdomen dem ännu närmare varandra. De 

lärde sig att prioritera annorlunda och viljan att tillbringa mer tid tillsammans med den 

döende föräldern under tiden denna levde underlättade även efter dödsfallet och 

underlättade känslor av skuld och ånger (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a).  

 

Information 

 

Informationsbehov 

 

Barnen som ingick i studien av Buchwald et al. (2011) informerades om förälderns 

sjukdom på olika sätt från att inte alls få information, få information att föräldern har en 

kronisk men inte dödlig sjukdom till att få information att den sjuke föräldern kunde dö. 

Vare sig barnen fick veta eller inte veta och oavsett nivå på den information barnen fick 

verkade barnen ändå fundera och spekulera kring förälderns tillstånd och på döden i stor 

utsträckning (Beale, et al., 2004; Buchwald et al., 2011). De barn som ingick i studier av 

Patterson och Rangganadhan (2010), Kennedy och Lloyd-Williams (2009b) samt 

Kristjanson, Chalmers och Woodgate (2004) uttryckte behov av mer information om 

förälderns sjukdom, allvaret i sjukdomen, behandling och eventuella biverkningar av 

behandlingen och vad som skulle hända i allmänhet så de inte hölls utanför under tiden 

som ledde till förälderns död. Även barnen i Kennedys och Lloyd-Williams (2009b) studie 

önskade information om vad som hände så de kunde förbereda sig för framtiden. I 

Thastum et al. (2008) studie framkom att alla barn som deltog i studien visste namnet på 

förälderns sjukdom. Barnen tyckte att det var viktigt för dem att få kunskap om sjukdomen. 

På frågan vad de skulle rekommendera andra barn i samma situation uppgav många att 

barn skulle bli väl informerade om sina föräldrars sjukdom. Samtliga deltagare i Kopchak 

Sheehan och Burke Draucker (2011) minns tydligt hur de blev informerade om den 

avancerade sjukdomen och de ville förstå vad som hände med deras förälder. De flesta 

barn i Thastum et al. (2008) studie hade blivit informerade av sina föräldrar kort efter 

diagnos. Det var vanligast föräldrarna som gav information men i en del fall fick barnen 

reda på diagnosen av sjukvårdspersonal (Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2011). 

Barnen som ingick i Kristjanson et al. (2004) studie önskade information om hur deras 
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förälder kunde påverkas i stämningsläget eller trötthet. Barnen önskade även information 

om behandlingar, provtagningar och sin egen hälsa. Behovet av information varierade med 

olika stadier i sjukdomen, i början av diagnosen beskrevs det största behovet av 

information ligga på diagnosen, behandling samt prover och i senare skede var 

informationsbehovet mer inriktat på hur de kunde hjälpa föräldrarna (Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009b). Barnen uttryckte även rädsla att försämra för föräldern t.ex. att ta hem 

bakterier, att ta förälderns plats eller att uppröra föräldern med frågor som de hade samt 

farhågor för sin egen och syskonens hälsa (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a).  

 

I en studie av Kopchak Sheehan et al. (2014) beskrevs olika sätt att ge information. Ett sätt 

som beskrevs var när föräldrarna berättade för barnen om den allvarliga sjukdomen eller 

nära förestående döden på ett noggrant och rationellt sätt, mängden och tidpunkten 

övervägdes och all information gavs med hänsyn till barnens ålder och känslomässiga 

tillstånd. I dessa familjer kommunicerade barnen antingen direkt eller indirekt med sina 

föräldrar om hur mycket information de önskade och hur de ville ha den. Barnen kände sig 

välinformerade och uppgav att det var skönt att veta att de visste allt. Ett annat sätt var att 

berätta lite mer kringgående som katten kring het gröt där föräldrarna berättade för barnen 

indirekt och svårförståeligt. Föräldrarna dolde ingen information och ljög inte heller men 

undvek att berätta rakt ut och istället berättade de mer i allmänhet, berättade lite här och 

lite där, inte för mycket på en gång. Döden beskrevs i allmänhet, det antyddes att något var 

allvarligt fel med den sjuke föräldern, gavs tvetydig information som barnen själva fick 

tolka som de ville. Barnen var tillfreds med den information de fick av föräldrarna. Det 

beskrevs även ett sätt där föräldrarna berättade för barnen om den allvarliga sjukdomen 

eller nära förestående döden där beskrivningen ändrades och var oförutsägbart, det kunde 

vara en blandning av att inte berätta, att bara berätta praktiska detaljer eller att ge 

information som inte var sann. Dessa familjer var de enda familjerna som i intervjuerna i 

studien gav olika versioner. Här uppstod ofta konflikter, barnen var ofta arg på sina 

föräldrar för hur de berättade och de kände sig utanför, barnen beskrev att de ofta fick för 

lite information men även för mycket. 

 

Informationskällor 

 

Exempel på informationskällor som beskrevs av barnen var föräldrar, sjukvårdspersonal, 

böcker, broschyrer, internet och media. Föräldrar beskrevs som den primära 

informationskällan särskilt när det handlade om sjukdomen och svårighetsgraden men det 

fanns samtidigt farhågor att föräldrarna undanhöll eller förenklade information (Kennedy 

& Lloyd-Williams, 2009b; Kristjanson et al., 2004). Sjukvårdspersonal identifierades av 

barnen som en värdefull källa till information. Deltagarna i Bylund-Grenklo et al. (2014) 

uppgav att barnen borde få information om den nära förestående döden, och i deras studie 

framkom att cirka 60 procent av deltagarna erhöll information men cirka 40 procent 

uppgav att de inte fått eller inte minns om de fått information. Information från föräldrar 

och sjukvårdspersonal exkluderade inte det egna sökandet av information. Barnen beskrev 

internet som en viktig informationskälla som samtidigt beskrevs skrämmande och att 

informationen där kunde vara ospecifik och föråldrad. En del websidor identifierades som 

mer hjälpande än andra och barnen föreslog att det kunde vara till deras hjälp att bli 

hänvisade till sådana sidor specifikt av t.ex. vårdpersonal (Kennedy & Lloyd-Williams, 

2009b).  
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Anpassad information 

 

Barnen såg sina behov av information som unika och beroende på deras egen och familjens 

karaktär, vad de redan visste och deras ålder. De förstärkte även vikten att 

sjukvårdspersonal tog reda på vilka individuella behov som förelåg istället för att ge 

samma information till alla barn (Kristjanson et al., 2004). En del av barnen ville ha total 

ärlighet medan andra uttryckte behov av filtrerad information beroende på vad de kunde 

hantera. Barnen beskrev att sjukvårdspersonalens sätt att tala med barn och sätten de 

förklarade för barn inte var åldersanpassad (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b).  

 

Otillfredsställda informationsbehov 

 

Otillfredsställda behov av information kan leda till misstro på vården om den döende 

föräldern. Denna misstro kunde enligt Bylund-Grenklo et al. (2013) uppstå när barnen 

uppfattade att vården inte hade gjort allt för att bota, barnen uppfattade att misstag hade 

gjorts av sjukvårdspersonalen och när barnen rapporterade lite tid av medvetenhet innan de 

insåg att sjukdomen inte var botbar och att föräldern snart skulle dö. Deltagarna i 

Kristjanson et al. (2004) studie rapporterade att deras behov av information och stödbehov 

var dåligt bemött både från familjen och de utanför familjen, de uppgav även att det kände 

sig utanför informationsflödet och inte inkluderade i de sjukdomsrelaterade diskussionerna. 

Även deltagarna i studien av Ellis, Dowrick och Lloyd-Williams (2013) visade att barnens 

sorg förvärrades när de inte fick information, och bristen på information bidrog till rädsla 

och förvirring.  

 

Socialt stöd 

 

Relationer 

 

De flesta barn rapporterade att de ville kommunicera med sina föräldrar men graden av 

öppenhet mellan barn och föräldrar varierade. Anledningen som oftast uttrycktes som 

orsaker att inte kommunicera med föräldrarna var att de inte ville göra sina föräldrar 

upprörda eller inte visste hur de skulle göra. Denna oförmåga eller möjlighet att 

kommunicera med sina föräldrar om sina känslor kan förklara varför många barn uttryckte 

behovet från någon utanför familjen att tala med. Barnen beskrev att de oftare frågade sina 

mammor direkt än sina pappor oberoende vilken som var den sjuke föräldern (Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2009b). I intervjuerna i MacPherson och Emeleus (2007) studie framkom 

underförstått att relationer mellan vuxna och barn var viktigt. För de yngre barnen var den 

överlevande föräldern viktigast medan äldre barn nämnde andra personer som t.ex. lärare 

och vänner som viktiga personer. Barnen behöver människor som de kan relatera till och 

som känner empati och kan dela deras erfarenheter. Men det behöver inte vara en person 

alla gånger utan barnen kan även skapa viktiga förbindelser med ett husdjur eller en fiktiv 

karaktär.  

 

Att ha någon att tala med som förstår beskrevs som viktigt och det kunde vara vänner, 

syskon, andra bekanta, lärare och sjukvårdspersonal. Trots att det var många som beskrev 

ett behov att tala med någon utanför familjen (ex. sjukvårdspersonal) var det inte så många 

som fick erbjudanden att göra det (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). Många 

rapporterade ett behov av att tala med någon utanför familjen men upplevde att det var 

svårt att få sådant stöd (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a). Kommunikationen med 

människor utanför familjen beskrevs som svår vilket enligt barnen kunde bero på andra 
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personers oro och okänslighet (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). Barnen som deltog i 

Bugge, Helseth och Darbyshire (2008) studie beskrev att de talade mycket inom familjen 

men påtalade att det var bra att tala med någon utanför familjen som respekterade deras 

önskan att inte berätta det de berättade för andra. Det ansågs även värdefullt för barnen att 

få tala om annat än den döende föräldern (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). 

 

I MacPherson och Emeleus (2007) studie nämndes vuxna som hade förlorat en förälder i 

barndomen som viktiga kontakter, de hade gått igenom dessa erfarenheter och bevisligen 

överlevt. Barnen beskrev ett behov att tala med människor som förstod hur de kände och 

för många kunde detta bara uppnås genom att tala med andra barn som hade förlorat en 

förälder. Det var särskilt viktigt för dem som uppgav behov av att känna att de inte var 

ensamma utan fick veta att andra hade känt och upplevt liknande saker (Patterson & 

Rangganadhan, 2010). Barnen beskrev chatforum på internet som hjälpande där de kunde 

få kontakt med andra barn som gick igenom liknande livshändelser, samtidigt som det gav 

en grad av anonymitet (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b).  

 

Ensamhet  

 

I en studie av Dehlin och Mårtenson (2009) framkom att barnen kände sig väldigt 

ensamma, de försökte inte aktivt söka stöd från föräldrarna eller syskon, detta gjorde att 

barnen kände sig ensamma under förälderns sjukdomstid men det kunde förändras efter 

dödsfallet. Barnen i studien beskrev att de inte hade velat ha professionellt stöd under 

sjukdomsperioden eller i samband med dödsfallet. Men efter dödsfallet ändrade de 

inställning och beskrev att de blev medveten om att det kunde ha varit till hjälp att få 

kontakt med vuxna och professionella under sjukdomstiden och i samband med dödsfallet. 

Deltagare i Dehlin och Mårtenssons (2009), MacPherson och Emeleus (2007) samt 

Patterson och Rangganadhan (2010), studier beskrev att vännerna hade brist på förståelse 

för vad de gick igenom under en förälders sjukdomstid och i samband med dödsfallet och 

hur dessa erfarenheter påverkade dem. De hade uppskattat om vännerna frågade dem om 

den sjuke föräldern eller om hur det var för dem. De kände att de blev annorlunda jämfört 

med sina vänner både beroende på vad det gick igenom och vad som var viktigt för dem. 

När de kände att deras vänner inte hade förståelse för deras situation förstärktes känslan av 

ensamhet. De beskrev även vikten av att människor i allmänhet förstod att de inte skulle bli 

sig själva på en gång och att människor lyssnade på dem om vad som hände och hur de 

kände. Barnen i Dehlin och Mårtenssons (2009) studie beskrev det viktigt att få tala om sin 

sjuke förälder då han/hon var en viktig del av barnens liv både under sjukdomstiden och 

efter dödsfallet.  

 

Stöd och förståelse från skolan 

 

Ett behov som nämndes var mer stöd och förståelse från lärare och utbildningssystemet. De 

önskade att lärarna hade mer förståelse för hur sjukdom och dödfall påverkade dem som 

elever särskilt relaterat till koncentration och motivation men även tidsperspektiv nämndes, 

vikten att lärare förstår att sorgen kan påverka även långt efter dödsfallet (MacPherson & 

Emeleus, 2007).  

 

Känslomässigt stöd 

 

Tankar på döden var ofta närvarande i det vardagliga livet med en döende förälder, oro och 

ängslan spelade enligt Buchwald et al. (2011) stor roll i barnens känslomässiga liv. De 
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fysiska och känslomässiga svårigheterna som sjukdomen för med sig kan vara mycket 

krävande för föräldrarna och kan leda till barnens behov hamnar i bakgrunden (Kennedy et 

al., 2008b). Barnen som ingick i en studie av Beale et al. (2004) visade höga nivåer av 

aggressivt beteende och separationsångest. Barnen som deltog i Kristjanson et al. (2004) 

studie önskade information om vad som kunde vara normala känslor hos barnen med en 

svårt sjuk förälder. En del barn hade problem att förstå sina egna reaktioner med 

psykosomatiska symtom och ilska (Bugge et al., 2008). Barnen beskrev farhågor för 

förälderns sjukdom, förälderns död och hur de skulle klara av situationen när förälderns 

tillstånd försämrades (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a).  

 

Barnen beskrev behov att förstå vad som händer med dem som sörjande och hur döden 

påverkade dem. En mycket känslosam, kraftfull och smärtsam punkt som barnen beskrev 

var när de fick information att deras förälder skulle dö. Det var svårt för barnen att tala om 

kontakten de hade haft med deras döende förälder. Vissa barn kunde berätta om deras sista 

möte där de sagt adjö medan andra inte kunde tala om det. Denna kontakt beskrevs av 

barnen som väldigt smärtsam men samtidigt hade det gett dem dyrbara minnen 

(MacPherson & Emeleus, 2007). Barn kunde även söka existentiella förklaringar, de kunde 

fråga sig under sjukdomsperioden och efter dödsfallet varför händer det här mig? Och 

sökte svar på sådana frågor för att göra föräldrarnas sjukdom mer tänkbar. De kunde även i 

samband med dessa frågor fundera på guds existens och efter dödsfallet uttrycktes både 

starkare tro på gud till uppfattningen att det inte finns någon gud (Dehlin & Mårtensson, 

2009). Det var enligt Dehlin och Mårtensson (2009) svårt för barnen att möta det 

oundvikliga, barnen hade försökt skjuta ifrån sig att deras förälder skulle dö men när det 

närmade sig beskrev de starka känslor av att det inte var på riktigt, de kunde inte acceptera 

det trots att de visste vad som hände. Genom att vara närvarande vid dödsbädden gjorde 

det mer verkligt och de barn som upplevt dödsfall i hemmet upplevde döden lättare att 

förstå, de beskrev även att inga ord kunde beskriva den starka känslan av overklighet de 

kände, orden var för svaga för att förmedla vad de kände. Barn som ingår i studier råder 

andra barn att tala med andra om sin förälders sjukdom och sina känslor och inte hålla 

känslorna för sig själva även om den som finns närmaste är ett gosedjur eller dylikt så är 

det bättre än att behålla känslorna för sig själv (MacPherson & Emeleus, 2007; Thastum et 

al., 2008). 

 

Nästan hälften av deltagarna i Patterson och Rangganadhan (2010) rapporterade att hjälp 

med att hantera känslor var otillfredsställda. De noterade behov av hjälp att hantera olika 

känslor som sorg, ilska och nedstämdhet. De flesta deltagarna noterade att de inte 

förväntade sig att de ”dåliga känslorna” skulle försvinna och de erkände behovet av hjälp 

att hantera dem. Det beskrevs även behov av att få vara själv med sina känslor och få tid 

och utrymme att sörja i fred.  

 

Strategier för att hantera situationen 

 

Barnen som deltog i Dehlin och Mårtenssons (2009), Kennedy och Lloyd-Williams 

(2009a) samt Thastum et al. (2008) studier beskrev olika strategier för att kunna hantera 

förälderns diagnos och/eller sina känslor associerade till förälderns sjukdom. Strategier 

som barnen beskrev var information, distraktion (inte tänka på det), inte tala om det, 

aktiviteter, upprätthålla det normala, maximera tiden med föräldern och hopp och positiva 

tankar.  
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Distraktion 

 

Distraktion, definieras av Thastum et al. (2008) som något som barnen gör för att avleda de 

negativa tankarna och känslorna som uppstod från sjukdomen och verkar enligt Kennedy 

och Lloyd-Williams (2009a) vara en av de vanligaste copingstrategierna. Distraktion 

kunde användas som ett sätt att för en stund känna sig fri från tankar på sjukdom. Barnen 

beskrev olika sätt för denna strategi t.ex. titta på tv eller spela dataspel, rita eller liknande, 

lyssna på musik, lek med dockor mm. De äldre barnen uttryckte en hög nivå av 

medvetenhet att de använde distraktion som en tanke- eller känsloavledande funktion 

(Thastum et al., 2008). Barnen beskrev behov av möjlighet att fly undan den intensiva 

situationen och sorgen genom att delta i aktiviteter vilket hjälpte dem att tänka på annat, få 

ha roligt och ta en paus. Vänner och sociala aktiviteter beskrevs ofta som källor till 

distraktion (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; MacPherson & Emeleus, 2007; Patterson 

& Rangganadhan, 2010). Vännerna beskrevs av barnen i Dehlin och Mårtenssons (2009) 

studie som en lindring för dem, vännerna var där som alltid och de gjorde samma saker 

som de hade gjort tidigare. Barnen i MacPherson och Emeleus (2007) studie beskrev behov 

av tid och utrymme ifrån den döende föräldern. Det vardagliga livet med rutiner och 

struktur gav barnen en känsla av säkerhet (Dehlin & Mårtensson, 2009), den rutinmässiga 

skolan och aktiviteter gav barnen andrum där de fick möjlighet att glömma sina bekymmer, 

tankar och rädslor men det kunde bli mer påfrestande igen när de är på väg hemåt 

(Buchwald et al., 2011; Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2011; MacPherson & 

Emeleus, 2007). Ibland försökte barnen minimera sin smärta genom att dra sig tillbaka från 

den sjuke föräldern och engagera sig med andra utanför hemmet (Kopchak Sheehan & 

Burke Draucker, 2011). Ett exempel i Kennedy et al. (2008b) studie var ett barn som stod 

inför att förlora båda sina föräldrar i sjukdom. Under intervjun svarade han på frågan 

vilken hjälp han behövde med sitt beteende. Han hade problem med både skolan och 

polisen, vid intervjun besvarades frågan vad som orsakade dessa beteendeproblem, oron 

för föräldrarna och viljan att sluta tänka på det och det var hans sätt att sluta tänka på det.  

 

Hjälpa andra 

 

Hjälpa andra var en annan copingstrategi som användes av de flesta barn enligt Thastum et 

al. (2008) och innebar att hjälpa till hemma och/eller hjälpa till praktiskt eller 

känslomässigt med sjukdomsrelaterade uppgifter. De yngre barnen nämnde framförallt 

praktiska arbetsuppgifter i hemmet som den sjuke föräldern inte klarade av. Barnen 

önskade hjälpa till för att göra det bättre för den sjuke föräldern genom att göra ärenden, 

laga mat, ta hand om tvätt, tog hand om småsyskon mm. (Kopchak Sheehan & Burke 

Draucker, 2011). Barnen upplevde ökad belastning i anslutning med de praktiska ansvaret 

men de flesta barn uppgav genom att hjälpa till gav dem en känsla att behärska situationen 

och få ett värde för familjen. De äldre barnen gav mer frekvent känslomässig hjälp för 

deras föräldrar genom att stödja eller tröst i ord eller beteende (Thastum et al., 2008). 

Barnen efterfrågade information om hur de bäst kunde hjälpa sina föräldrar (Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2009b). Dehlin och Mårtensson (2009) samt Kennedy och Lloyd-William 

(2009a) beskrev barnens vilja att stödja och hjälpa till där den praktiska hjälpen handlade 

om att hjälpa till i hemmet med hushållssysslor och (för äldre barn) hämta yngre syskon 

från skolan. Visa hänsyn till andra och låta andras behov gå före sina egna beskrevs i 

Dehlin och Mårtenssons (2009) studie. De känslomässiga områdena kunde enligt Kennedy 

och Lloyd-William (2009a) handla om att stödja sina föräldrar (särskilt den sjuke 

föräldern) genom att trösta och behålla en positiv attityd och vara stark. För en del gav det 

känslomässiga stödet till föräldern dem själva en känsla av att må bättre. För andra kunde 
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det vara en svår kamp att ge stöd till den sjuke föräldern. Barnen försökte enligt Dehlin och 

Mårtenson (2009) skapa en god atmosfär i hemmet och en god atmosfär ökade barnens 

känsla av hopp. Barnen försökte skingra tankarna från sjukdom för den sjuke föräldern 

genom att skratta tillsammans och göra roliga saker tillsammans som de alltid tyckt om att 

göra (Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2011). Barnen i Thastum et al. (2008) rådde 

andra barn att hjälpa sina föräldrar och visa den sjuke föräldern hänsyn t.ex. hälsa på 

sjukhuset, inte argumentera med dem och försöka göra föräldern glad.  

 

Tid och närhet 

 

Söka mer kontakt och närhet till den sjuke föräldern beskrevs som en strategi som hjälpte 

barnen. Det blev viktigare att vara tillsammans med den sjuke föräldern under 

sjukdomsprocessen än det hade varit innan när föräldern var frisk. Närheten sågs som ett 

sätt att göra sorgen lättare och beskrevs ge bättre minnen från den jobbiga tiden. Det 

beskrevs negativt av barnen när de inte hade sökt kontakt under sjukdomstiden och 

tillbringat mer tid tillsammans med föräldern medan föräldern levde (Dehlin & 

Mårtensson, 2009). Det beskrevs viktigt med tid tillsammans inom familjen under 

förälderns sjukdomstid (Kühne et al., 2013). När barnen insåg att förälderns livslängd var 

begränsad och de inte hade tillräckligt med tid tillsammans upplevdes det som ett problem. 

Det var inte bara tiden som begränsades utan även trötthet och andra fysiska symtom 

begränsade aktiviteterna de kunde göra tillsammans. Alla deltagarna beskrev förlusten av 

en framtid tillsammans, de talade om kommande händelser som den sjuke föräldern skulle 

missa t.ex. baler, avslutningar, bröllop och tiden med barnbarn. Barnen och den döende 

föräldern gjorde gemensam ansträngning att vara tillsammans så mycket som möjligt. En 

del barn ville tillbringa mer tid med sina föräldrar för att komma närmare dem, andra barn 

talade mer med den sjuke föräldern för att lära känna varandra bättre. Något barn hade 

svårt att tala och valde istället att skriva brev till sin sjuke förälder (Kopchak Sheehan & 

Burke Draucker, 2011). 

 

Hålla tillbaka sina egna känslor 

 

Barnen dolde eller tryckte undan egna behov eller känslor (Thastum et al. (2008). ”I feel 

sad inside but indifferent outside”. (Thastum, et al., 2008, s. 133). ”I don’t talk with my 

mother about my feelings; we talk about her feelings. It’s quite unimportant how I feel, if 

only she gets well”. (Thastum, et al., 2008, s. 133). Barnen som ingick i Bugge et al. 

(2008) och Kennedy & Lloyd-Williams (2009b) studie talade om att de hade frågor som de 

kände att de kunde ställa men vågade inte ställa dem, för de var rädda att deras frågor 

skulle göra föräldern upprörd och var därför motvilliga att uttrycka sina frågor och oro.  

 

Barnen ville varken tala med den sjuke föräldern eller andra om sjukdomen eller om 

situationen de befann sig i och beskrevs som ett sätt att hantera hotet från sjukdom i 

studien av Dehlin och Mårtensson (2009). Det beskrevs i Thastums et al. (2008) studie som 

ett aktivt försök att inte berätta för någon om sjukdomsrelaterade tankar. Barnen talade om 

att de undvek att tänka på sjukdomssituationen och deras fruktan att föräldern skulle dö för 

det var så smärtsamt (Bugge et al., 2008). En flicka uttryckte att hon inte ville berätta om 

hur hon kände och tänkte, hon tyckte att den sjuke förälderns sista tid skulle få vara så ljus 

och trevlig som möjligt och ville inte tynga ner tiden med sin sårbarhet och dåliga 

självkänsla. Det framkom att barnen hade otillfredsställda behov av stöd då föräldrarna 

kämpade för att möta de utmaningar den dödliga sjukdomen innebar (Kennedy et al., 

2008b). 



19 

 

Det fanns även barn som upplevde hotet om den väntade döden så svår att de valde att 

redan se föräldern som död och anpassade sitt liv efter detta. Barnet drog sig undan och 

undvek kontakt med den döende föräldern, försökte hålla sig hemifrån på olika aktiviteter 

och tillbringade mycket tid med vänner (Dehlin & Mårtensson, 2009).  

 

Hopp och positiva tankar 

 

Önsketänkande och hopp, betydde att barnen tröstade sig själva genom att tänka positivt 

och ingenting dåligt skulle hända. Nästan hälften av barnen använde denna strategi enligt 

Thastum et al. (2008) studie. Barnen hoppades på det bästa och att allting skulle bli bra. De 

äldre barnen hoppades på nya mediciner och behandlingar. Även barnen i Dehlin och 

Mårtenssons (2009) studie angav hopp som en viktig del i motståndet, de behöll hoppet att 

föräldern skulle överleva sjukdomen och det gav barnen styrka att fortsätta och inte förlora 

modet. Trots att barnen såg hur sjukdomen fortskred fortsatte de hoppas att föräldern skulle 

bli bra och allt skulle bli som vanligt ända till dödsfallet.   

 

Samtliga barn i en studie av MacPherson och Emeleus (2007) talade om olika sätt att 

bevara minnet av den döde förälder, de beskrev minneslådor och minnesböcker. Lådorna 

kunde innehålla kort, klädesplagg, gåvor, parfym och saker som hade berättelser knutna till 

dem tillsammans. Böckerna innehöll teckningar, foton, texter. I Kopchak Sheehan och 

Burke Drauckers (2011) studie beskrev barnen att hur mycket tid de än tillbringade med 

den döende föräldern så skulle det inte bli tillräckligt. De försökte därför överskrida 

gränsen för att upprätthålla relationen även efter dödsfallet. Några av barnen nämnde hur 

viktigt det var att bevara minnen av föräldern som en ring, ett kors eller dylikt. En del 

skrev ner sina känslor och tankar om sin döende förälder i en speciell dagbok. En mor 

skrev brev till sitt barn som skulle öppnas vid speciella dagar, t.ex. 18-årsdagen, 

examensdag eller dylikt.  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Val av metod 

 

I denna studie utfördes en litteraturöversikt för att få en bild av vad som finns skrivet och 

studerat inom det valda ämnet. Forsberg och Wengström (2013), Gysels och Higginson 

(2007) samt Polit och Beck (2012) beskriver vikten av att starta sin forskning med en 

allmän litteraturöversikt för att få en inblick i ämnet och vad som finns studerat. Forsberg 

och Wengström (2013) skriver att det finns ett stort behov av systematiska litteraturstudier 

inom omvårdnad, och Gysels och Higginson (2007) belyser den palliativa vården som ett 

snabbt växande område och översikter är viktiga för att sammanföra litteraturen. Skulle 

denna studie göras igen hade författaren valt en litteraturöversikt just för att få en överblick 

över de studier som finns gjorda. Författaren har även under arbetets gång funderat på egen 

studie med kvalitativ metod med datainsamling genom intervjuer eller fokusgrupper med 

barn. Då denna grupp av närstående är en sårbar grupp känner författaren tveksamhet att 

själv genomföra en sådan studie. Den palliativa vården är en multiprofessionell vård med 

ett brett spektra i olika tidskrifter som kan innehålla relevant information. I en 

litteraturöversikt ställs forskningsfrågan till litteraturen. Den palliativa vården är en ung 

specialitet och därför behövs forskning i olika inriktningar.  
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Urval 

 

I denna studie önskade författaren få inblick i vilka upplevelser och behov av stöd barn 

som närstående till en döende förälder har från det palliativa teamet. Författaren önskade 

söka brett efter studier och i resultatet redovisas både kvalitativa och kvantitativa studier 

vilket även Forsberg och Wengström (2013) skriver. I denna studie ingår flest kvalitativa 

studier som enligt Forsberg och Wengström (2013) samt Polit och Beck (2012) används 

kvalitativa metoder för att förstå och förklara erfarenheter och upplevelser. Författaren 

önskade barns upplevelser och uttryckta behov av stöd varför artiklar i detta ämne söktes. 

Barn som närstående och döende patienter är sårbara grupper, vilket gör att studier gjorda 

på dessa grupper tillsammans visar sig vara begränsat varför tidsspannet på inkluderade 

artiklar i denna studie är tio år, detta är en svaghet i arbetet då forskning anses som 

färskvara och en litteraturöversikt bör inkludera studier som är tre till fem år gamla 

(Forsberg & Wengström, 2013). I denna studie eftersöktes studier innehållande barn inom 

åldersintervallet 7-18 år på grund av den kognitiva och språkliga utvecklingen hos barnen. 

I lägre ålder har inte barnen förståelse för döden i samma utsträckning och svårt att 

uttrycka sig i ord. I exklusionskriterierna finns angivet att barn som plötsligt förlorat en 

föräldrar exkluderas, i denna studie ingår en studie med barn som förlorat föräldrar av 

varierade orsaker som t.ex. självmord eller cancer, då denna studie var av medelhög 

kvalitet och svarade på studiens syfte och delvis innehöll döende föräldrar i palliativt skede 

inkluderades denna ändå. Detta skriver Gysels och Higginson (2007) att författaren inte 

ska göra utan artiklar som svarar för samtliga inklusionskriterier och ingen av 

exklusionskriterierna bör inkluderas i översikten. Vissa artiklar har studerat både synen 

från föräldrar, barn och i vissa fall även vårdpersonal, där har vikten i tolkning av 

resultaten lagts på barnens perspektiv och uteslutit föräldrarnas och vårdpersonalens 

tolkning av barnens behov. Detta kan ses som en svaghet i denna studie då författaren valt 

att inkludera artiklar som delvis innehåller exklusionskriterier, författaren är dock 

medveten om detta. I denna studie eftersöktes initialt barnens behov av stöd från 

sjuksköterskor men på grund av liten tillgång på studier där just behovet riktades mot 

sjuksköterskor valde författaren att inkludera de studier som fanns att tillgå med fokus på 

just barnens behov av stöd, oavsett vårdprofession.  

 

Studier från hela världen inkluderades i denna studie och kan ses både som en styrka och 

en svaghet. En styrka i att författaren kan ha funnit nya idéer som kan inkluderas i den 

svenska palliativa vården och en svaghet med att sjukvården är uppbyggd på olika sätt i 

olika delar av världen och det kan därför vara svårt att överföra resultat till den svenska 

sjukvården. Flertalet studier är utförda i Europa men några är gjorda i USA och Australien.  

 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av en granskningsmall för kvalitativa studier 

respektive en för kvantitativa studier. De artiklar som valdes att använda i denna 

litteraturöversikt hade hög eller medelhög kvalitet enligt granskningen vilket ger styrka i 

litteraturöversikten.  

 

Datainsamling  

 

Sökord skapades utifrån syftet och problemformuleringen. Sökorden var svåra att 

identifiera då barn var ett svårt sökord med många träffar på barn som den sjuke och 

döende trots användning av databasernas ämnesordslistor. Även behov och stöd var svåra 

ord som inte fanns i ämnesordlistorna i databaserna Cinahl och PubMed. Stöd som sökord 

hittades endast med inriktning som till exempel socialt stöd, psykologiskt stöd etc. Detta 
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gjorde att författaren fick använda stöd som fritext då det var alla former av stöd som 

eftersöktes. Likaså behov fanns inte som sökord i ämnesordslistorna utan även detta fick 

sökas som fritext. Polit och Beck (2012) skriver att en litteraturöversikt är ett 

detektivarbete vilket tydligt upptäcktes i denna studie, då det var svårt att finna sökord och 

kombinera sökord för att få relevanta studier. Författaren fick även hjälp av bibliotekarier 

vid två bibliotek med sökningar men även dessa fann det svårt att hitta rätt sökord för att få 

relevanta studier.  

 

Svårigheter i den palliativa forskningen kan vara att det är svårt att hitta respondenter och 

beroende på förväntad livslängd och komplikationer kan respondenter avlida under 

studiens gång. Det en känslig situation för de inblandade i och med det kan det vara svårt 

att motivera respondenter att vilja delta.  

 

Dataanalys 

 

Dataanalysen inspirerades av Krippendorff (2004) och Graneheim och Lundman (2004) 

modell av innehållsanalys. I en litteraturöversikt används texter som redan är tolkade av 

forskare som utfört studierna vilket innebär att författaren till denna litteraturöversikt tolkat 

den skrivna och tolkade texten. Redan i samband med litteratursökningarna började 

dataanalysen med att tolka titlarna till artiklarna. Texterna lästes igenom ett antal gånger av 

författaren för att få en bild av textens innehåll. Alla texter är skrivna på engelska, när 

författaren läst och fått en tydlig inblick i texterna översattes texterna till svenska i datorn 

och där färgades texterna med liknande innehåll för att därefter brytas ner till 

meningsbärande enheter och flyttades över i en tabell där texterna bröts ner till koder, 

underkategorier och kategorier. I denna studie ingår 14 kvalitativa studier som genomgått 

analys enligt nämnda analysmetod. De tre kvantitativa studierna som ingår i denna studie 

lästes och analyserades och i dessa studier finns resultaten angivna i både tabeller och 

texter. De kvantitativa resultaten inkluderas i den skrivna texten i resultatet. Om denna 

studie skulle utföras igen skulle författaren inte välja innehållsanalys som analysmetod och 

istället notera likheter och skillnader i texterna på ett tydligare sätt.  

 

En text innebär alltid flera betydelser och forskarens tolkningar påverkas av hans eller 

hennes personliga historia. Det är omöjligt för forskaren att inte lägga ett visst perspektiv 

på det fenomen som studeras men forskaren måste låta texten tala och inte beskriva en 

mening som inte finns i texten (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Resultatdiskussion 

 

De artiklar som ingår i resultatet och bakgrunden beskriver utmaningen som familjen ställs 

inför när en familjemedlem har en allvarlig sjukdom som leder till döden. Det finns olika 

tillvägagångssätt för att stödja familjen och i denna studie fokuseras på stödet till barnen 

som närstående till en döende förälder och barnens upplevelser. Då alla individer är unika 

finns det inte ett optimalt sätt för stöd som generellt kan erbjudas utan stödet bör anpassas 

individuellt enligt Fearnley (2010) och Socialstyrelsen (2013b). Hur barnens behov 

uttrycks och hur möta och tillgodose deras behov beror på deras ålder. Barn är särskilt 

sårbara när någon i familjen blir allvarligt sjuk eftersom de är beroende av de vuxna (Sand 

& Strang, 2013). Varje individ förstår döden på sitt eget sätt och när det handlar om barn är 

det viktigt att vara medveten om barnets åldersmässiga utveckling och förståelse för att 

anpassa stödet.  
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Det framkom både i resultatet och i bakgrunden för att de närstående skall känna sig trygga 

i vården med en döende närstående är det viktigt för de närstående att känna sig sedda och 

delaktiga (Socialstyrelsen, 2013b). Gemenskap och delaktighet är enligt Sand och Strang 

(2013) skyddande faktorer oavsett ålder vid en existentiell kris. Barnen behöver precis som 

vuxna trygghet i en sådan kris och vad som ger trygghet är samma vare sig det handlar om 

barn eller vuxna, t.ex. behov att känna sammanhang och gemenskap och uppleva hopp är 

viktiga komponenter (Sand & Strang, 2013). Några faktorer som beskrevs försvåra 

hanteringen av förälderns sjukdom enligt barnen i Kennedy och Lloyd-Williams (2009a) 

studie var osäkerhet om förälderns sjukdom, brist på information, brist på stöd, fysiskt 

avstånd till den döende föräldern och inte ha någon att tala med. När något svårt och 

oroande händer är det viktigt att inte hållas utanför, många föräldrar och vuxna vill skydda 

sina barn och berättar inte för barnen i tron att skydda dem (Sand & Strang, 2013). Barn 

behöver enligt Regionalt cancercentrum i samverkan (2012) hjälp att förstå det som 

händer, få information om hjälp för att kunna hantera situationen och inte hållas utanför. 

Det som beskrevs som svårast enligt barnen i Buchwald et al. (2011) samt Kennedy och 

Lloyd-Williams (2009a) var när de fick information om diagnosen och när tillståndet för 

föräldern försämrades. Dessa två situationer kan som tidigare nämnts försvåra hanteringen 

för barnen just för det påverkar osäkerheten om sjukdomen, vad kommer hända och vad 

det kan leda till. Men det fanns även aspekter som barnen påtalade, sjukdomstiden kunde 

föra familjen närmare varandra och när föräldern mådde bättre mådde även barnen bättre. 

Detta har inte författaren kunnat utläsa av de artiklar som ingår i bakgrunden som beskrev 

vuxnas behov som närstående.  

 

Det är föräldrarna som känner barnen bäst och vet hur de kan reagera inför svårigheter och 

hur de bör bemötas. Vare sig man möter en gammal eller ung person är det viktigt att möta 

var och en där han eller hon befinner sig, vara närvarande, lyssna, ställa öppna frågor, 

spegla och normalisera (Sand & Strang, 2013). Det är viktigt att ta lite information i taget 

och besvara frågor som ställs. Vi behöver hämta kraft ur livet för att orka vara nära döden 

och det gäller även barn och ungdomar.  

 

Den palliativa vården ser olika ut i olika delar av världen likasom inom Sverige. Många 

hembesök med läkare och sjuksköterskor utförs på dagtid kan göra det svårt att fånga upp 

barnen var än den döende vårdas då de flesta av barnen inom studiens åldersintervall 

befinner sig på skolan dagtid vilket även Fearnley (2010) nämner. Enligt Regionala 

cancercentrum i samverkan (2012) skall den specialiserade palliativa vården erbjuda 

tillgång till sjuksköterskor dygnet runt samt jourläkare. Det finns även fall där föräldrarna 

vill undvika att barnen är med på grund av tron att skydda barnen, det är då viktigt att 

påtala att de har samma rättigheter till information som de vuxna. Barnen i MacPherson 

och Emeleus (2007) studie belyste just behovet av tillgång till stöd när de var i behov av 

det och behoven är olika för olika barn beroende på ålder, personlighet mm.  

 

Dyregrov (2007) beskriver vikten av vilken information barnen får i samband med ett 

förväntat dödsfall. När de får information får de en möjlighet att mentalt förbereda sig och 

möjlighet att ta farväl. Det finns stora skillnader i hur barnen reagerar när någon dör precis 

som för vuxna. Barnen bör få en balanserad information om sjukdomen och hur den 

kommer påverka föräldern och familjen (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). I 

denna studie framkom att informationen till barnen varierade och många studier visade att 

barnen fått information och kände att de involverades i sjukdomsperioden. Det kunde 

variera från att få veta allt till att inte få någon information (Buchwald et al., 2011). För att 

få reda på vad barnen redan vet, inte vet och vad de kanske har missförstått måste barnen 
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frågas. Det är viktigt att ge lite information i taget och besvara de frågor som uppstår (Sand 

& Strang, 2013). Det är viktigt att sjuksköterskor i den palliativa vården är uppmärksam på 

barnen. Det är ofta sjuksköterskan som har den närmaste kontakten med familjen och får 

information eller personligen träffar barnen till den döende föräldern. Vare sig barnen fick 

mycket eller lite information verkade barnen ändå fundera och spekulera kring förälderns 

tillstånd och på döden i stor utsträckning (Beale et al., 2004; Buchwald et al., 2011). Även 

i bakgrunden beskrivs av Lundberg et al. (2013) och Wilkes et al. (2000) att rak och ärlig 

information ansågs värdefullt för de närstående för att skapa trygghet, säkerhet och känsla 

av kontroll. När de närstående var dåligt informerade kände sig familjen utan kontroll, utan 

befogenhet att fatta beslut och hade svårt att hantera vardagssysslor i den fysiska vården av 

den sjuke familjemedlemmen. Vilket visar att behoven av information är beskrivet både 

hos barn som närstående och vuxna närstående.  

 

I den palliativa vården arbetar personalen med att ligga steget före och därmed även 

informationsmässigt genom att beskriva vad som kan uppstå, vad som kan förväntas i 

balans med vad som efterfrågas av de närstående. Detta kan enligt författaren ibland 

uppfattas som provocerande av både den döende och dennes närstående. Artiklarna som 

ingår i studien visar att det är viktigt att föräldrarna ses som primära informationskällor till 

barnen och när sjuksköterskor och andra vårdprofessioner erbjuder information och stöd 

till barnen bör det göras i samarbete med föräldrarna men att barnen får tala enskilt med 

sjuksköterskan och personal från det palliativa teamet för att kunna berätta vad de vet, vill 

veta och hur det påverkar dem, känslor mm. Det kan vara så att om föräldrarna sitter med 

under samtalet undanhåller barnet information för att skydda sina föräldrar.  

 

En fråga som författaren ställer sig i samband med denna studie är: Skulle sjuksköterskan i 

den palliativa vården kunna underlätta för det sista mötet mellan den döende föräldern och 

barnet och att ta farväl? Barnen hade enligt MacPherson och Emeleus (2007) svårt att tala 

om kontakten med den döende föräldern, vissa kunde berätta om det sista mötet medan 

andra inte kunde det. Finns det möjlighet att hjälpa och stötta barnen i denna punkt? Döden 

är en naturlig del av livet men det är många gånger svårt att förstå och acceptera. Det är 

enligt Regionala cancercentrum i samverkan (2012) viktigt att förbereda barnet inför 

dödsfallet när det är kort tid kvar som timmar eller dagar (inte veckor) och möjliggöra ett 

farvältagande när föräldern fortfarande är kontaktbar och om det inte skulle vara möjligt, 

förklara för barnet och berätta vad som kan förväntas hända. Det är viktigt att barnet inte 

tvingas delta i informationen om de inte vill. Här kan sjuksköterskan ha kontakt med 

föräldrarna som känner sina barn bäst, föräldrarna kan ha råd hur sjuksköterskan kan nå 

barnen när de inte har förmåga att själva göra det. Sjuksköterskan kan bidra till familjen så 

de kan förbereda sig tillsammans för döden och ta avsked och stötta varandra. Här kan 

sjuksköterskan hjälpa familjen att tala med varandra och planera för den nära föreliggande 

döden. Exempel till familjen att bevara positiva minnen av den döende föräldern och deras 

relation, ex. minneslåda, bok ed. (Kennedy et al, 2008b). Idag ser författaren att det blir allt 

vanligare att barn och de närstående fotograferar mer än tidigare och ända fram till och 

även efter döden fortsätter dokumentationen för att minnas längre fram.  

 

I flera studier framkom olika typer av informationskällor. Något som är en växande 

informationskälla som märks i den palliativa vården men även i sjukvården i stort är 

internet som informationskälla. Risker med internet är att läsaren inte har kunskapen att 

kritiskt bedöma det som finns skrivet där, detta beskrev även barnen i denna studie att 

internet ansågs som en viktig informationskälla men kändes skrämmande och att 

informationen de hittade där kunde vara ospecifik och föråldrad (Kennedy & Lloyd-
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Williams, 2009b). Internet som informationskälla beskrevs även i en studie av Wilkes et al. 

(2000) och med tanke på vad som hänt under de senaste åren kommer internet bli en större 

och större källa både till information men framförallt sociala kontakter via chatforum och 

andra sociala forum t.ex. där barnen kan få kontakt med andra barn som varit med om eller 

är mitt i en likande situation för att få stöd och hjälp att hantera situationen. Beroende på 

hur situationen ser ut med den palliativa vården där barnen bor kan det vara lättare att nå 

kontakter via internet än att få kontakt på hemmaplan just när behovet uppstår. Det kan 

finnas vikt i att det finns sjuksköterskor inom den palliativa vården som har mer kunskap 

om barns behov och där det i arbetsuppgiften även kan ingå att söka och kritiskt granska 

medier på internet för att kunna tipsa barnen om websidor och forum för frågor och 

kontakter.  

 

Det är viktigt att de vuxna visar sina känslor utan att tappa kontrollen för det kan leda till 

att barnen göra detsamma (Sand & Strang, 2013). Det framkommer i resultatet hur viktigt 

det är att tala om vad de känner och tänker. Det behöver inte vara en person som tar emot 

känslor och tankar utan det kan även vara gosedjur, husdjur. Det är tillåtet att få skratta, 

träffa vänner, fortsätta med aktiviteter för att orka vara nära döden (Sand & Strang, 2013). 

I Sood et al. (2006) studie noteras begränsade möjligheter för barnen att sätta ord på sina 

känslor av förlust. De undviker att tala om det för de är rädda att vara olika jämfört med 

sina kamrater. Vuxna tar emot tröst men barn fruktar att få tröst från andra än den närmaste 

familjen. Denna rädsla hör ihop med barnens normala utveckling att ha kontroll över sina 

känslor. De närstående som ingick i en av studierna i bakgrunden beskrev att 

vårdpersonalen nästan aldrig eller aldrig frågade om de önskade tala om sina känslor och 

upplevelser samt om sin situation (Eriksson & Lauri, 2000). Det kan enligt författaren 

finnas en rädsla och en osäkerhet hos sjuksköterskor i palliativ vård och inom samtliga 

vårdformer som skapar svårigheter till kontakt med barn som närstående, de kan precis 

som föräldrarna vara rädda och oroliga att uttrycka sig fel, vid fel tidpunkt och istället 

hellre avstår och kanske hoppas att någon annan tar det ansvaret. Det är viktigt att 

sjuksköterskan beskriver känslor som kan uppkomma i samband med den nära förestående 

döden och att olika känslor är normala och att alla reagerar olika. Som hjälpmedel vid 

samtal med barn kan sjuksköterskan använda olika verktyg för att hjälpa barnen att 

uttrycka och identifiera sina känslor. Exempel på hjälpmedel kan vara en känslokarta där 

barnet får skriva ner alla känslor hon/han kommer på och därefter får barnet en tom 

känslokarta. Barnet väljer ut fem till sex av känslorna de skrivit ner på känslokartan och 

ger varje känsla var sin färg. Barnen målar sedan med de olika färgerna i den tomma 

kroppen var de upplever att varje känsla sitter. Detta verktyg kan hjälpa barnen att 

visualisera och sätta ord på sina känslor (Nära cancer, 2015a). Nära cancer (2015b) föreslår 

även ett diagram där barnet får märka ut hur hon/han känner sig i olika situationer och en 

utan någon nämnd situation där barnen själv kan skriva in en situation som hon/han tycker 

saknas bland de andra. Detta är enligt författaren bra hjälpmedel att använda och kan sedan 

användas i stödsamtal med barnen.  

 

I bakgrunden beskrivs barnen ha en otäck och dramatisk bild av döden som brutal och 

hemsk, det kan vara svårt för barnen att förstå att döden kan se lugn och fridfull ut. Många 

vuxna vill hålla barnen utanför och inte vara närvarande vid dödsögonblicket och tiden 

strax innan. Men det är enligt författaren viktigt att sjuksköterskan som har kontakt med 

familjen och barnen förklarar, förbereder och motiverar dem att få delta så mycket de vill 

som hjälp i den kommande sorgeprocessen, då finns inte så mycket kvar att fantisera och 

skapa egna berättelser och bilder runt sedan.  
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Det framkom i en studie av Hudson, Aranda och Kristjanson (2004) att flera närstående 

rapporterade att de inte ville lyfta sina behov och ta plats från den sjuke, de närstående 

ansåg att deras bekymmer var oundvikliga och svåra att möta. Att behoven kan skilja sig åt 

från den sjuke och de närstående gör det svårt för sjukvårdspersonalen vems behov som 

ska prioriteras. I artiklarna som ingår i denna studie med barn framkom i flera av studierna 

att barnen inte gav uttryck för sina känslor och egna behov för att skydda sin döende 

förälder. Barnen undvek även att ställa frågor för att undvika att uppröra sina föräldrar 

(Bugge et al. 2008; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b; Thastum et al. 2008). Sutter och 

Reed (2012) beskrev att öppenhet i kommunikationen med den överlevande föräldern och 

genom att dela information gav mindre psykologiska problem som lägre nivåer depressiva 

symtom och ångest. I bakgrunden beskrivs upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Upplevelsen av hanterbarhet handlar om resurser hos andra att stödja som 

familj, vänner och sjukvård men det handlar även om egna resurser att hantera situationen 

med som strategier som beskrivs i resultatet som distraktion, hjälpa andra och hopp. I en 

situation med en döende förälder där närstående inte kunna göra någonting för att stoppa 

sjukdomen kan leda till upplevelse av meningslöshet (Milberg, 2013). Enligt Milberg 

(2013) beskrivs att upplevelsen av meningsfullhet kan förändras i en svår livssituation. 

Ofta beskrivs uppskattningen av sina nära relationer som starkare och hur de lever i nuet 

och tar dagen som den kommer. Detta beskrivs i resultatet under rubriken tid och närhet 

där tiden tillsammans med den döende föräldern för de flesta barn beskrivs som viktigare 

än tidigare och att relationerna förstärks samt att de gärna tillbringar mer tid tillsammans 

än tidigare när föräldern var frisk. Sjuksköterskan kan underlätta upplevelsen av 

meningsfullhet och hanterbarhet genom att barnen vet var de kan vända sig när de behöver 

och visa att de är välkomna att ta kontakt om det behövs och att vi bryr oss och att de är 

delaktiga i vården så långt barnen vill. En del individer har svårt att anförtro sig till andra 

och för dessa är kontinuitet av särskilt värde för att barnen ska våga öppna sig. Vad gäller 

upplevelsen av begriplighet hanterar stor del av resultatet denna upplevelse som handlar 

om information och där bristen på information försvårar begripligheten.  

 

Vården av en döende patient och dennes familj är ett primärt ansvar för sjuksköterskor. 

Sjuksköterskan stöttar och hjälper den döende och familjen att leva med de psykologiska, 

sociala, fysiska och spirituella konsekvenserna av tillståndet (Johnston, 2005). Att arbeta 

inom den palliativa vården beskrevs av deltagare i Barnard et al. (2006) påverka deras 

personliga attityder till livet. Sjuksköterskor i palliativ vård möter krav från både de sjuka 

och deras närstående och enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005) skall sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med patient och 

närstående. Det är enligt Fredrichsen (2012) inte ovanligt att sjuksköterskor som arbetar 

inom palliativ vård uttrycker viljan att göra gott och att yrket ses som meningsfullt och 

utmanade. En stor del i sjuksköterskans roll handlar om att bygga upp förtroendefulla 

relationer och arbetet involverar komplexa beslutprocesser där sjuksköterskan ofta har 

kontakt och måste fatta ett beslut vad som behöver göras utifrån situationen. Författaren 

känner som sjuksköterska i palliativ vård att möta de behov och krav som ställs är en 

utmaning, att skapa en god relation med den sjuke och dennes familj anses mycket viktigt 

för att kunna skapa en trygg miljö för hela familjen. Författarens uppfattning är att många 

sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården har några års arbetslivserfarenhet 

och har olika bakgrund som sjuksköterskor vilket är en styrka i sjukskötersketeamet. 

Sjuksköterskorna har en formell utbildning men även mycket kunskap som de erhållit 

genom arbetslivserfarenhet och kollegors erfarenheter som delgivits.  
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Behovet av individuellt anpassat stöd till varje individ belyser enligt författaren vikten av 

utbildning och fortbildning inom den palliativa vården då det i dagsläget finns 

rekommendationer men inga tydliga riktlinjer hur barnen skall involveras i vården av en 

döende förälder. Även Andershed och Stoltz (2013) rekommenderar stöd till vårdpersonal i 

form av fortbildning så att personalen i den palliativa vården kan möta olika behov av stöd. 

I MacPherson och Emeleus (2007) beskrevs behov av kunniga grupper i samhället som är 

utbildade och har förståelse för sörjande barn som kan ge stöd till det enskilda barnet eller 

till föräldern som stöttar barnet. I samma studie beskrevs brist av förståelse om döden och 

sorgeprocessen i samhället. Det är viktigt att det palliativa teamarbetet involverar de 

yrkesprofessioner för att möta de olika behoven. Teamet skall ha som mål att ge den vård 

och det stöd som den sjuke och dennes närstående är i behov av och samtliga deltagare i 

teamet skall sträva mot samma mål. Enligt Kennedy och Lloyd-Williams (2009b) studie 

beskrevs vikten för barnen att deras föräldrar hade bra stöd om de kände att föräldrarna 

inte hade bra stöd ökade deras oro och önskan att själva hjälpa till.  

 

Det innebär enligt Socialstyrelsen (2013b) en risk för barnet om stöd från den närmaste 

omgivningen saknas, inte är tillräcklig eller om situationen i övrigt innebär extra 

påfrestningar när de lever i en familj med en svårt sjuk och döende förälder. Det är av vikt 

att barnen erbjuds stöd och information tidigt i förälderns sjukdomsförlopp tillsammans 

med föräldrarna för att möjligen kunna förebygga problem både på kort och på längre sikt.  

 

Slutsats 

 

Varje år drabbas barn av sorg i samband med att de förlorar en förälder på grund av 

sjukdom. Hur barnet anpassar sig till förlusten och förändringen det leder till beror 

sannolikt på vilket stöd de får. I denna studie framkom att föräldrarna har en viktig och 

central roll för stöd till sina barn. Därmed kan det vara relevant att sjuksköterskan i den 

palliativa vården fokuserar på att stötta föräldrarna i att informera och prata med sina barn 

om diagnos och under olika skeden i sjukdomen. Det kan även vara av vikt att identifiera 

andra viktiga personer kring barnet när föräldern inte vill eller förmår informera och 

kommunicera med barnet eller för att vara ett stöd. Sjuksköterskan i palliativ vård har ofta 

en nära kontakt med familjen och bör därför även upprätta kontakt med barnen i familjen 

för att ge barnen möjlighet att bli mer delaktiga och ge barnen möjlighet att känna sig 

trygga och minska osäkerheten i situationen de befinner sig i. Barnen kan även behöva 

hjälp att sålla i informationsflödet de kan söka på t.ex. internet.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Studien visar att barnen har ett stort behov av stöd när de lever med en döende förälder. 

Barnen hanterar situationen som närstående till en döende förälder på olika sätt. Det 

primära stödet ges av föräldrarna själva men sjukvårdspersonalens stöd anses viktigt av 

barnen. Sjuksköterskan i palliativ vård har ofta en central roll i kontakten med familjerna 

och kan vara en person som identifierar relationer, resurser och behov inom familjen. 

Sjuksköterskan i den palliativa vården kan vara den som får kontakta eventuella andra 

yrkeskategorier som ingår i det palliativa teamet om sjuksköterskan inte kan hjälpa eller 

stötta familjen fullt ut.  

 

Resultatet av denna studie bör kunna tillämpas i den palliativa vården men även inom 

andra vårdområden som vårdar döende personer med barn som närstående. Palliativ vård 

är en ung specialitet som är i behov av fortsatt utveckling och forskning inom många 



27 

 

områden. Efter denna studie har författaren funnit ett behov av fler studier utifrån barnens 

upplevelser och behov som närstående i palliativ vård i olika vårdsituationer. Ett område 

som behöver utforskas mer som stödfunktion till barnen men även vuxna närstående är 

sociala forum på internet.  
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barns sorg efter 
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med obotlig cancer 

hänvisade palliativ 

vård, intervjuerna 
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föräldrarnas sjukdom än väntat. 

Vårdpersonal med kompetens att 
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barnen att bättre hantera döden 
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föräldrarnas död.  
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Buchwald, D., 
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Laursen, B.  

2012. 

Danmark.  
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mother or father is 

seriously ill and 

dying.  
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är döende.  

Intervjuer och 

videodagbok.  
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följdes upp med en 

månads videodagbok 
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föräldern levde.  
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barnen 13-16 år 

gamla.  

n = 622. 

(-229) 

Majoriteten av deltagarna 

rapporterade högt till mycket 
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gavs. Jämförelse med barn som 

fick medicinsk information om 

livets slutskede före deras förlust 
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Kreicbergs, U., 
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U.A., Nyberg, T., 
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C.J.  

2014. 

Sverige.  

Teenagers want to be 

told when a parent’s 

death is near: a 

nationwide study of 

cancer-bereaved 

youths’ options and 

experiences.  

 

Undersöka ungas 

erfarenheter om att få 

information om 

föräldrars nära 

förestående död av 

cancer och hinder i 

kommunikationen.  

Enkätundersökning.  

 

Yngre personer som 

6-9 år tidigare förlorat 

en förälder i cancer. 

Vid dödsfallet var 

barnen 13-16 år 

gamla. 

n = 622.  

(-229) 

Nästan samtliga deltagare (98 

%) uppgav att de önskade 

information att en förälders död 

var nära. Av dessa uppgav 59 

procent att de blivit informerade. 

Varför de inte talade om den 

nära förestående döden var att 

föräldrar och tonåringar inte 

förstått att sjukdomen var så 

allvarlig eller att ingen av 

föräldrarna förstod att döden var 

nära. Upp till ett par timmar 

innan förlusten uppgav 43 

procent av deltagarna att de inte 

insett att döden var nära.  

 

Hög 

R 

Dehlin, L, 

Mårtensson, L.  

2009.  

Sverige.  

Adolescents’ 

experiences of a 

parent’s seriously 

illness and death.  

Beskriva tonåringars 

erfarenheter när de 

har en svårt sjuk och 

döende förälder.  

Intervjuer.  

 

Datainsamling sedde 

åtta månader till tre år 

efter förälderns 

dödsfall.  

n = 5.  

(-1) 

Förälderns sjukdom var ett start 

hot som ledde till förändringar i 

familjen. De beskrev olika sätt 

att hantera tillvaron. 

Tonåringarna beskrev känslor av 

att de var ensamma även om de 

vara nära familjen och vänner 

och de sökte inte aktivt efter 

stöd. De upplevde att de 

förändrades av det de gick 

igenom i jämförelse med sina 

jämnåriga, de fick en annan syn 

på livet, ändrade värderingar och 

förändrade deras syn på 

relationer till andra.  

 

Medel 
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(bortfall) 
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Ellis, J., Dowrich, C., 

Lloyd-Williams, M. 

2013. 

Storbritannien.  

The long-term impact 

of early parental 

death: lessons from a 

narrative study. 

Undersöka 

individuella 

upplevelser hos 

personer som har 

upplevt döden av en 

förälder före 18 års 

ålder och hur en 

sådan erfarenhet kan 

påverka vuxenlivet.  

 

Skriftliga berättelser 

eller djupintervjuer.  

 

Personer som förlorat 

en förälder före 18 år 

och för att få delta i 

studien skulle det ha 

gått mer än 12 

månader sedan 

dödsfallet. Varierade 

dödsorsaker, även 

plötsliga, oväntade 

dödsfall ingår.  

 

n = 33. 

(-3) 

Deltagarnas berättelser 

organiserades i tre gemensamma 

teman: splittring och kontinuitet, 

sociala nätverkets roll och 

anknytningar och 

kommunikation.  

Medel 

K 

Kennedy, C., 

McIntyre, R., Worth, 

A., Hogg, R. 

2008. 

Storbritannien.  

Supporting children 

and families facing 

the death of a parent: 

part 2.  

Beskriva synen för 

barn, föräldrar och 

viktiga intressenter på 

en ny stödverksamhet 

för familjer där en 

förälder är döende i 

cancer. 

  

Individuella, 

familjegruppintervjuer 

och icke deltagande 

observationer.  

 

Flertalet familjer som 

ingick i studien 

rekryterades via 

sjuksköterskor inom 

palliativ vård.  

 

n = 56  

(0) 

Allvarlig sjukdom i familjen ger 

utmaningar för alla 

familjemedlemmar. Studien 

visade att barn och tonåringar 

hade ouppfyllda behov av stöd.  

Medel 

K 

  



 

 

Författare 
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(bortfall) 
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Kennedy, V., Lloyd-

Williams, M.  

2009. 

Storbritannien.  

How children cope 

when a parent has 

advanced cancer.  

 

Undersöka hur barn 

med cancersjuka 

föräldrar klarar 

situationen och 

identifiera områden 

där det kan finnas 

hinder för barn att få 

stöd som hjälper dem 

att hantera 

situationen.  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Intervjuer med barn 

till en förälder med 

cancer under tiden 

föräldern levde.  

n = 28  

(0) 

Fyra huvudteman framkom av 

intervjuerna. Reaktioner på 

diagnosen, copingmekanismer, 

livsförändringar och positiva 

aspekter. Barn beskriver att de 

blir bekymrad över sina 

föräldrars diagnos och har oro 

för sina föräldrars och sin egen 

hälsa. Förströelse och normalitet 

beskrevs som viktiga strategier 

för att kunna hantera situationen 

för barnen. Förändrad 

ansvarsfördelningen och 

minskad social aktivitet ansågs 

som de största förändringarna i 

livet.  

 

Hög 

K 

Kennedy, V., Lloyd-

Williams, M.  

2009. 

Storbritannien.  

Information and 

communication when 

a parent has advanced 

cancer.  

Undersöka barns 

behov av information, 

var, hur och av vem 

de önskar få 

information av när en 

förälder har 

avancerad cancer. 

Även identifiera 

otillfredsställda 

behov samt att 

identifiera barriärer 

som kan finnas hur 

barn får tillgång till 

kunskap.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Intervjuer med barn 

till en förälder med 

cancer under tiden 

föräldern levde. 

n = 28 

( 0) 

Barnen beskrev att de önskar 

ärlig information om förälderns 

hälsa och behandling. Flickor 

uttryckte ett särskilt behov om 

konsekvenser för sin egen hälsa 

och möjlighet framtida tester. 

Barnen beskrev att de önskade 

information från olika källor.  

Hög 

K 
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Kopchak Sheehan, 

D., Burke Draucker, 

C. 

2011. 

USA. 

Interaction patterns 

between parents with 

advanced cancer and 

their adolescent 

children.  

Utveckla en 

förklaringsmodell för 

interaktionsmönster 

mellan föräldrar med 

avancerad cancer och 

deras tonårsbarn och 

att identifiera 

strategier för att 

förbereda barnen för 

livet efter en förälders 

död.  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Barn till föräldrar med 

avancerad cancer, 

innan förälderns 

dödsfall.  

n = 26  

(0) 

Deltagarnas viktigaste fråga var 

att de inte hade tillräckligt med 

tid tillsammans. De beskrev en 

fyrstegsprocess för att optimera 

tiden de hade kvar tillsammans. 

Tonåringarna och föräldrarna 

ändrade inte sina 

interaktionsmönster förrän de 

insåg att deras tid tillsammans 

var begränsad av den avancerade 

cancern sedan tillbringade de 

mer tid tillsammans för att 

underlätta för varandra.  

 

Hög 

K 

Kopchak Sheehan, 

D., Burke Draucker, 

C., Christ, G.H., 

Murray Mayo, M., 

Heim, K., Parish, S.  

2014. 

USA. 

Telling adolescents a 

parent is dying.  

En stor utmaning för 

familjer när en 

förälder är obotligt 

sjuk är att informera 

barnen om 

föräldrarnas tillstånd 

och prognos. Denna 

studie söker olika 

vägar som föräldrarna 

ger information om 

föräldrars 

livsbegränsande 

sjukdom till sina 

tonårsbarn.  

 

Individuella intervjuer 

 

Intervjuer med barn 

till föräldrar på 

hospice innan 

förälderns dödsfall.  

n = 61 

(-5) 

 

Ungdomarna fick information 

om utvecklingen av en förälders 

dödliga sjukdom på ett 

karaktäristiskt sätt under 

sjukdomen för att underlätta 

ungdomarnas börda och sorg.  

Hög 

K 
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Kristjanson, L.J., 

Chalmers, K.I., 

Woodgate, R. 

2004. 

Australien.  

Information and 

support needs of 

adolescent children of 

women with breast 

cancer.  

Beskriva behov av 

information och stöd 

för tonårsbarn till 

kvinnor med 

bröstcancer.  

Intervjuer och 

fokusgrupper.  

 

Barn till kvinnor med 

bröstcancer i olika 

stadier av sjukdomen, 

innan förälderns 

dödsfall.  

 

n = 31. 

(0) 

Informationsbehovet bestod av 

information, Innehåll i 

informationen, grad av 

hjälpsamhet och timing för 

information. Stödbehovet visade 

som hjälpsamhet, form och 

källor.  

 

Medel 

K 

Kühne, F., 

Krattenmacher, T., 

Bergelt, C., Beierlein, 

V., Herzog, W., 

Klintzing, K., 

Weschenfelder-

Stachwitz, H., Romer, 

G., Möller, B.  

2013. 

Tyskland.  

”There is still so 

much ahead of us” – 

family functioning in 

families of palliative 

cancer patients.  

Undersöka 

funktionen i familjer 

beroende på 

föräldrars 

sjukdomsstadier och 

på 

familjemedlemmars 

perspektiv i familjer 

med en cancersjuk 

förälder med 

tonårsbarn.   

Tvärsnittsstudie. 

Enkäter 

 

Barn till föräldrar med 

palliativ cancer, innan 

förälderns dödsfall.  

n = 323.  

(0)  

I studien uppgav tonåringar med 

en förälder med palliativ 

cancersjukdom att händelser på 

grund av sjukdomen tenderar att 

vara mer dominant och att 

tillbringa tid med familjen var 

viktigare. Tonåringarna 

rapporterade mest dysfunktion i 

kommunikationen i familjen 

medan föräldrar mer 

rapporterade dysfunktion i 

familjerollerna. Studien visar att 

speciellt med föräldrar i 

palliativt skede associeras både 

med kritiska upplevelser och 

positiva aspekter på hur familjen 

fungerar.  

 

Medel 

CCT 

  



 

 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Typ 

MacPherson, C., 

Emeleus, M.  

2007. 

Storbritannien.  

Children’s needs 

when facing the death 

of a parent from 

cancer: part one & 

two.  

Att identifiera 

psykosociala behov 

hos barn inför döden 

och den efterföljande 

sorgen efter en 

förälders död av 

cancer med fokus på 

den palliativa fasen.  

Semistrukturerade 

intervjuer och 

fokusgrupper. 

 

Barn som förlorat en 

förälder mellan sex 

månader till tre år 

innan studien med 

fokus på den 

palliativa fasen i 

sjukdomen. 

  

n = 13  

(0)  

I studien framkom att det finns 

behov av normalitet och 

kontinuitet, få en paus genom att 

fly undan ibland, empati och att 

få relation med någon som 

förstår, kontakt med den döende 

föräldern och förberedelse inför 

döden samt att få sätt att behålla 

minnen meningsfulla och 

privata.  

 

Medel 

K 

Patterson, P., 

Rangganadhan, A. 

2010. 

Australien.  

Losing a parent to 

cancer: a preliminary 

investigation into 

needs of adolescents 

and young adults.  

 

Identifiera och bättre 

förstå tonåringar och 

ungdomars behov när 

de förlorat en förälder 

av cancer och att 

fastställa i vilken 

utsträckning dessa 

behov har uppfyllts.  

Kvalitativt 

frågeformulär.  

 

Datainsamling efter 

en förälders dödsfall 

av cancer.  

n = 62  

(0) 

Insamlad data analyserades 

tematiskt och sju olika teman 

om behov framkom. Stöd och 

förståelse, hjälp med hantering 

av känslor, att tala med personer 

som varit i likande erfarenheter, 

information, ha en paus/ha 

roligt, utrymme och tid att sörja 

och hjälpa till med 

hushållssysslor.  

 

Hög 

K 

Thastum, M., 

Birkelund Johansen, 

M., Gubba, L., Berg 

Olesen, L., Romer, G.  

2008. 

Danmark.  

Coping, social 

relations and 

communication: a 

qualitative 

exploratory study of 

children of parents 

with cancer.  

 

Undersöka hur barn 

får information om en 

förälders allvarliga 

sjukdom, hur barnen 

uppfattar förälderns 

känslomässiga 

tillstånd, hur barnen 

klarar förälderns 

sjukdom och hur 

barnens anpassning 

relaterar till 

föräldrarnas hantering 

av oro för barnen.  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Barn till förälder med 

cancer, innan 

förälderns dödsfall.  

n = 21.  

(0) 

Barnen var medveten om 

sjukdomen men det var 

begränsad känslomässig 

kommunikation mellan 

generationerna. Barnens 

observationer och förklaringar 

gav fem olika strategier som den 

yngre generationen använde för 

att klara av situationen: hjälpa 

andra, barnen tar över föräldrars 

ansvar, förströelse, hålla det för 

sig själv och önsketänkande.  

Hög 

K 



 

 

 


