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             SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Hälso- och sjukvårdslagen fick år 2010 en ny paragraf som resulterat i nya riktlinjer 

i flera av Sveriges landsting angående bemötandet av barn som anhöriga. Årligen förlorar 3361 

barn en förälder på grund av svår sjukdom och detta kan resultera i en sämre fysisk och psykisk 

hälsa hos barnet. En ökad medvetenhet inom sjukvården skulle möjliggöra igenkännande och 

stöd till drabbade barn. Syfte: Att beskriva hur barn hanterar sin situation då en förälder är svårt 

sjuk och hur sjuksköterskan kan stödja barnet. Metod: En litteraturöversikt baserad på 13 studier 

med kvalitativ ansats. Resultat: Utifrån syftet presenterades fyra respektive tre underteman; Hur 

barn hanterar sin situation – ta på sig en vuxenroll, distraktion, känna kontroll genom 

information och att ta vara på det positiva; Hur sjuksköterskan kan stödja barnet – information, 

att involvera barnen och emotionellt stöd och förståelse. Slutsats: Det bör vara angeläget att 

sjuksköterskor har kunskap om hur barn hanterar sin situation när de har en svårt sjuk förälder 

och vad brist på stöd till dessa barn kan ge för konsekvenser i framtiden. Denna kunskap hos 

sjuksköterskor kan bidra till större uppmärksammande och bättre stöd till barn som anhöriga. 

Sjuksköterskor kan stödja genom information och delaktighet och på så vis minimera eventuell 

risk för framtida ohälsa hos barnen. Klinisk betydelse: Nästan all sjukvårdspersonal kan komma 

att möta barn som anhöriga till svårt sjuka föräldrar. Resultatet från studien borde även kunna 

tillämpas inom andra områden, till exempel då ett syskon, mor- eller farförälder är svårt sjuk. 

 

Nyckelord: Barn, hantering, sjuksköterska, stöd, svårt sjuk förälder 

 



ABSTRACT 

Background: In 2010 the Health care law introduced a new statute that resulted in new 

guidelines for several of Sweden’s county councils regarding the treatment of children as 

dependants. Every year, 3361 children lose a parent due to severe illness, and this may result in a 

poorer physical and mental health of the child. An increased awareness by health care 

professionals would allow detection and support to these vulnerable children. Purpose: To 

describe how children cope with their situation when a parent is seriously ill and how the nurse 

can support the child. Method: A literature review based on 13 studies with a qualitative 

approach. Results: Based on the purpose, all together seven subthemes were presented: How 

children cope with their situation - taking on an adult role, distraction, feel in control through 

information and highlighting the positive; How the nurse can support the child - information, 

involve the children and emotional support and understanding. Conclusion: It should be 

important that the nurse has knowledge of how children handle the situation when they have a 

seriously ill parent, and what the consequences might be from the lack of support. This 

knowledge among nurses can contribute to better detection and support for these children. 

Nurses can support through information and participation, and thus minimize risk of future 

health problems among children. Clinical implications: Almost all healthcare professionals 

might encounter children of severely ill parents. The result from the study could also be applied 

in other areas, such as when a sibling or grandparent is severely ill. 

 

Key words: Children, coping, nurse, support, severely ill parent 
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 INLEDNING 

Vårt intresse för barn har alltid varit stort och således speglat våra val av såväl arbete 

som praktikplats. Till följd av en ny lagparagraf som införts i hälso- och sjukvården har 

flera av Sveriges landsting infört nya riktlinjer som lyfter fram sjukvårdens ansvar för 

information, råd och stöd till barn som anhöriga. Detta ansvar ligger på hälso- och 

sjukvårdens personal och därmed också på den enskilda sjuksköterskan som vårdar den 

svårt sjuka föräldern. Även om viljan att hjälpa och stödja det drabbade barnet finns 

hos sjuksköterskan, kan det vara svårt om hon eller han saknar kunskap och utarbetade 

strategier på området. Det är lätt att barnet hamnar i skymundan i en stressfylld 

arbetssituation då fokus oftast ligger på den svårt sjuka föräldern. Barn som anhöriga 

finns överallt i sjukvården och som blivande sjuksköterskor kommer vi att träffa dem 

kontinuerligt. Barns behov varierar och vi tycker det är viktigt att behoven blir 

individuellt tillgodosedda med det stöd och den information som de behöver och vill ha 

när deras förälder är svårt sjuk. 
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              BAKGRUND 

Definition av barn och deras rättigheter 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och är ett rättsligt 

internationellt bindande avtal som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter 

för barn (United Nations Children’s Fund, [UNICEF] Sverige, 2009). Sverige var ett av 

de första länderna i världen att skriva under Barnkonventionen. Konventionen menar 

att det är regeringen i varje land som ska ta ansvar för att barnet får de rättigheter som 

beskrivs (Falk & Hammarberg, 2003). Barnkonventionen definierar barn som en person 

under 18 år, om inte den nationella lagstiftningen har fastställt en yngre 

myndighetsålder (UNICEF Sverige, 2009). I 9 kap., 1 § i Föräldrabalken (SFS 

1949:381) står det beskrivet att den som är under 18 år är omyndig. I 6 kap., 1 § stadgas 

att barn har rätt till trygghet, omvårdnad och god uppfostran och i andra paragrafen i 

samma kapitel föreskrivs att det är vårdnadshavarens ansvar att tillgodose barnets 

behov. UNICEF Sverige (2009) skildrar också detta då de beskriver att föräldrarna har 

det lagliga ansvaret för att ge barnet lämplig ledning och råd. En av grundprinciperna i 

Barnkonventionen nämns i artikel 3 och lyder ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig 

de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 

administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i 

främsta rummet.” (s. 14). Konventionsstaterna skall alltså garantera barnet sådant skydd 

och omvårdnad det behöver för dess välbefinnande.  

 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2008) förlorade 3361 barn en biologisk förälder 

under år 2008. Det var dubbelt så många barn som förlorade sin pappa jämfört med sin 

mamma. Tre barn förlorade båda sina biologiska föräldrar. I den nya lagparagrafen från 

1 januari 2010 som införts i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) och 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) står det att: ”Hälso- sjukvården ska särskilt 

beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon 

annan vuxen som barnet varaktigt bor med…. har en allvarlig fysisk sjukdom eller 

skada…” (2 g §, 6 kap., 5 §). 
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Definition av svår somatisk sjukdom 

Socialstyrelsens (SoS, 2010) kriterier för allvarlig fysisk sjukdom eller skada beskrivs 

som ett sjukdomstillstånd eller en skada med en förväntad längd på minst sex månader 

trots vård och behandling. Även kvarstående sjukdomstillstånd som efter mer än sex 

månader kräver frekventa och omfattande behandlingar som potentiellt kan medföra 

betydande funktionsnedsättning innefattas. Om det finns en risk för död inom fem år 

går också detta under begreppet allvarlig sjukdom eller skada enligt Socialstyrelsens 

kriterium. Exempel på allvarliga fysiska sjukdomar är cancer, HIV/AIDS, ALS och 

svår hjärtsvikt.    

Barnets kognitiva utveckling 

Det råder stora variationer mellan olika åldrar och olika barn när det gäller den 

kognitiva, språkliga och kommunikativa utvecklingen och därmed barns förmåga att 

förstå. Barn mognar i olika takt när det gäller att uppfatta tidsperspektiv, förstå orsak 

och verkan och att förstå det sociala samspelet (Hwang & Nilsson, 2011). En förälders 

frånvaro, till exempel på grund av sjukhusvistelse, kan upplevas av yngre barn som ett 

övergivande eller en bestraffning. De är egocentriska och kan få för sig att det varit 

deras egna handlingar eller tankar som har orsakat en händelse. Yngre barns tänkande 

är väldigt konkret vilket kan ge upphov till missuppfattningar eftersom de kan tolka 

abstrakta förklaringar alltför bokstavligt. Först i tonåren är den mentala kapaciteten för 

att tänka mer abstrakt utvecklad (Diareme et al., 2007). Yngre barn verkar tro att döden 

är tillfällig. Att döden är oåterkallelig börjar barnet inse först i en ålder mellan fem och 

sju år (Hwang & Nilsson, 2011). Från ungefär nio års ålder börjar barnet förstå 

innebörden av en svår sjukdom och att den kan leda till döden. Även farhågor om att 

förlora den friska föräldern i en sjukdom är inte ovanligt (Diareme et al., 2007). 

 

Föräldrars upplevelser av att vara svårt sjuk och ha barn 

I en litteraturöversikt av Semple och McCance (2010a) av cancerdiagnostiserade 

föräldrars upplevelser och stödbehov, framkom att många föräldrar upplevde det som 

en kamp att vara en bra förälder, de kände sig splittrade mellan sina egna behov och 

sina barns och många föräldrar kände skuld. Vissa föräldrar beskrev, den svåra 

situationen till trots, att de upplevt en positiv utveckling genom att de tagit sig mer tid 

tillsammans med barnen och nu var engagerade i fler av deras aktiviteter. Många 

föräldrar var angelägna om att upprätthålla dagliga rutiner i sina egna och barnens liv, i 
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försök att hindra sjukdomen från att ta för stor plats. Föräldrar beskrev att de upplevde 

brist på kontroll när sjukdomen hindrade dem från att utföra dagliga sysslor och finnas 

tillgängliga för sina barn. Brist på självförtroende, gällande att hantera den nya 

situationen, bidrog till att föräldrarna upplevde svårigheter att kommunicera med sina 

barn om sjukdomen. MacPherson (2005) pekar också på svårigheterna för föräldrarna 

att komma överens om hur och när de ska förbereda sina barn på att den ena föräldern 

kommer att dö. Dessa föräldrar möter svåra frågor som individer, som par och som 

familj. Den friska föräldern kan stå inför dilemmat att prioritera potentiellt motstridiga 

önskningar och behov från de människor de älskar allra mest. Vissa föräldrar kan vilja 

skydda sina barn mot smärtsam information trots att deras barn är väl medvetna om att 

något allvarligt pågår. 

Barns ohälsa relaterat till förälderns svåra sjukdom 

Ireland och Pakenham (2010) menar att det finns ett samband mellan förälderns 

sjukdom och sämre fysisk och psykisk hälsa hos barn.  Det visade sig också att barn 

med en svårt somatiskt sjuk förälder oroade sig i större utsträckning än barn med en 

psykiskt sjuk förälder. Specifikt för barn med en somatiskt sjuk förälder var att de 

ville ha en mer trygg anknytning med dem. Huizinga, van der Graaf, Visser, Dijkstra 

och Hoekstra-Weebers (2003) beskriver att föräldrar upptäckte beteendeförändringar 

hos barnen strax efter förälderns diagnos. De nämnde tillbakadragande, 

tvångsmässiga beteenden, oro och rädsla, sömnproblem och en regressiv utveckling 

som de iakttagit hos barnen. Dessa förändringar varade längre än sex månader och 

ibland år efter att de fått reda på förälderns sjukdom.   

Bylund Grenklo et al. (2012) har nyligen kommit fram till att av ungefär 1800 barn 

som varje år mister en förälder i cancer, är det cirka 20 % som på något sätt utvecklar 

ett självskadebeteende, till exempel att bränna eller skära sig själva. Detta beteende är 

även vanligare hos flickor än hos pojkar. Bylund Grenklo et al. menar att en ökad 

medvetenhet inom sjukvården skulle möjliggöra igenkännande och stöd till dessa 

barn.   

Hälso- och sjukvårdens och sjuksköterskans ansvar 

Flera landsting har skapat nya riktlinjer utifrån den nya lagparagrafen som tillkom 1 

januari 2010 (Landstinget Sörmland [LS], 2011; Landstinget i Jönköping [LJ], 2012; 

Norrbottens Läns Landsting [NLL], 2012; Stockholms Läns Landsting [SLL], 2012). 
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Alla dessa landsting fastställer i sina riktlinjer att berörda vårdinrättningar ska ha 

utarbetade handlingsplaner och fungerande rutiner gällande barn som anhöriga. Vidare 

beskrivs att informationen om föräldern eller annan vårdnadshavare till barnet måste 

anpassas efter dess ålder och mognad. Det är viktigt att barnets informationsbehov 

beaktas utifrån att han eller hon fritt får framföra sina tankar, känslor och önskemål och 

att dessa lyssnas till, vilket är en av grundprinciperna i FN:s konvention om barns 

rättigheter. LJ (2012), NLL (2012) och SLL (2012) fastslår i sina riktlinjer att varje 

aktuell vårdenhet ska utse ett barnrättsombud vars uppgift är att hålla barnperspektivet 

vid liv samt hålla sina kollegor uppdaterade på kunskapsområdet. Dessutom menar 

NLL (2012) och SLL (2012) att ansvaret för att stärka barnets rättigheter och 

delaktighet ligger på den som vårdar den sjuke föräldern. Vidare ska det dokumenteras 

i patientens journal om det finns minderåriga barn eller syskon och hur dessas behov av 

information, råd och stöd tillgodoses.   

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (SoS, 2005) 

står det beskrivet att sjuksköterskor ska ge råd och stöd till patienter och/eller 

närstående för att uppnå bästa möjliga delaktighet. Ett annat krav är att sjuksköterskor 

ska informera och undervisa patienter och/eller närstående, både individuellt och i 

grupp, med hänsyn tagen till tid, form och innehåll. Att uppmärksamma patienter och 

närstående som inte uttrycker informationsbehov är också en viktig del av arbetet likaså 

att kunna kommunicera med dem på ett respektfullt och empatiskt sätt.  

 

Clarke (2000) har studerat varför barn inte alltid tillåts att hälsa på sin svårt sjuka 

förälder på en intensivvårdsavdelning. Det framkom att även om sjuksköterskor inte 

direkt begränsar barn från att hälsa på, avråder de ofta den friska vuxna 

familjemedlemmen att ta med barn för att skydda den svårt sjuka föräldern från 

infektion, trötthet och oljud. Sjuksköterskorna använde ofta ”risken för infektion” som 

en ursäkt för att inte behöva besluta om barn får besöka sin förälder eller inte. 

Sjuksköterskorna försökte i den mån de kunde ge barnen den information och stöttning 

de behövde utan att samarbeta med andra yrkesgrupper som har erfarenhet av att prata 

med barn om sjukdomar. Clarke menar att ingen sjuksköterska kan veta och göra allt 

för en hel familj samtidigt som de vårdar en svårt sjuk patient. Sjuksköterskor måste 

kunna bortse från snäva gränser och ge lämpligt stöd till familjer genom att söka hjälp 
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från experter inom det givna området. Fortsättningsvis menar Clarke att sjuksköterskor 

måste få utbildning om hur man kommunicerar med barn om hälsa och ohälsa. 

Teoretisk referensram 

KASAM 

Antonovsky (1991) myntade begreppet KASAM som står för Känsla Av SAMannhang. 

Teorin består av ett salutogent perspektiv som beskriver varför vissa människor förblir 

friska, trots att de utsätts för lika stora eller större påfrestningar som de som blir sjuka. 

Det finns tre centrala begrepp inom KASAM och dessa är begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begriplighet syftar på i vilken utsträckning människan uppfattar 

yttre och inre stimuli som åtkomliga genom förnuft, ordnad information, 

sammanhängande samt strukturerad och klar. Generella motståndsresurser såsom 

pengar, jagstyrka, socialt stöd, kulturell stabilitet med mera kan ge kraft att motarbeta 

många olika stressorer. Generella motståndsresurser bidrar till att göra stressorerna 

begripliga.  En person med en hög känsla av begriplighet förväntar sig kunna ordna och 

förklara de stimuli han eller hon kommer att möta i framtiden och ser dem som 

förutsägbara. Det andra begreppet handlar om hanterbarhet och innebär till vilken grad 

människor upplever att resurser finns tillgängliga. Det kan vara resurser som är under 

sin egen kontroll eller resurser som kontrolleras av andra, till exempel vänner, kollegor, 

föräldrar, make/hustru, historien eller en läkare, som känslan av tillit finns till. Om en 

person har hög känsla av hanterbarhet kommer denne inte känna sig som ett offer för 

situationen eller känna sig orättvist behandlad av livet. När olyckliga saker händer i 

livet kommer personen att kunna hantera svårigheterna och inte känna sorg för alltid. 

Det tredje och sista begreppet handlar om meningsfullhet och inbegriper att ha något 

betydelsefullt i sitt liv. Personer med hög KASAM har viktiga områden i livet, som 

engagerar dem och har betydelse. Antonovsky tror att personer med hög KASAM 

bedömer en stressor som mer positiv och ofarlig än en person med ett lågt KASAM. 

Det underliggande förtroendet till att allt kommer att ordna sig, att resurser finns för att 

hantera problemet, att allt förvirrande kommer bli begripligt, att spänningen löses upp; 

denna tillit är en relevant resurs i sig själv.  

 

Det viktigaste att ha klart för sig menar Antonovsky (1991) är att ett högt KASAM inte 

är lika med en särskild copingstil. Människor ställs inför många olika stressorer i livet: 

positiva, negativa, ihållande, kortvariga, permanenta eller återkommande. Att alltid 
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använda sig av en och samma copingstil, till exempel att kämpa, fly, lita på andra, 

förneka med mera, är detsamma som att inte lyckas hantera stressorns art och minskar 

därmed en framgångsrik problemhantering. ”Vad personer med stark KASAM gör är 

att välja just den copingstrategi som verkar mest lämpad för att handskas med den 

stressor som han eller hon har ställts inför.” (Antonovsky, 1991, s. 186.) 

 

Utveckling av KASAM 

Ett barns KASAM utvecklas genom interaktionen med föräldrarna. Det är föräldrarnas 

gensvar gentemot barnet som avgör hur väl barnet hanterar och förstår olika händelser 

runtomkring sig. Antonovsky menar att samspelet mellan förälder och barn antas skapa 

grunden för barnets KASAM och förälderns gensvar påverkar hur barnets KASAM 

utvecklas. Gensvaret från föräldrarna kan vara av fyra olika slag; avvisande, 

ignorerande, uppmuntrande eller kanaliserande och accepterande. En överbelastning 

eller underbelastning kan skapas hos barnet om gensvaret från föräldrarna i huvudsak 

består av avvisande eller ignorerande. När ett barn alltid blir avvisat utan förklaring till 

varför, skapas en överbelastning hos barnet eftersom det inte förstår eller kan hantera 

sin situation. Barnet lär sig därmed att allt leder till ett misslyckande, att ingenting går 

att göra rätt, barnet blir bestraffat utan förklaring, och med detta kan barnets KASAM 

komma att utvecklas i en negativ riktning. Om föräldrarna däremot inte bryr sig och 

lämnar barnet helt åt sig själv, kan detta istället leda till en underbelastning. Däremot 

kan ett gensvar som till största delen består av accepterande och kanaliserande, vilket 

betyder att föräldrarna förklarar för barnet vad som är rätt och fel, leda till en större 

förståelse, hanterbarhet och meningsfullhet hos barnet. Detta kan därmed utveckla 

barnets KASAM till en positiv riktning. En bra balans skapar en bra grund för barnet att 

utveckla en stark KASAM. Barnet kommer även under sitt liv att bli påverkad av andra 

källor än sina föräldrar, som till exempel vänner, lärare eller media, som blir extra 

tydligt i ungdomsåren. Barnet kommer att lära sig att ett beteende inte alltid möts på 

likande sätt och tillvaron blir därför inte lika förutsägbar. I bästa fall kan man i 

ungdomen bara bygga upp en provisorisk stark KASAM. Det är inträdandet i 

vuxenlivet med olika sociala roller och arbete som erfarenheterna från barn- och 

ungdomsåren antingen förstärks eller försvagas. Därmed kan sägas att en persons 

KASAM inte är färdigutvecklad förrän den når cirka 30 års ålder (Antonovsky, 1991).   
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Teorin om KASAM valdes som referensram i studien eftersom den på ett relevant sätt 

beskriver hur personer med olika grad av KASAM hanterar situationer och vilka 

konsekvenser det kan medföra. Det salutogena perspektivet som teorin bygger på 

lämpar sig väl i denna studie då den fokuserar på hur barn hanterar sin situation och 

sjuksköterskans stödjande roll.  
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              PROBLEMFORMULERING 

Varje år förlorar 3361 barn i Sverige en förälder. Den nya paragrafen som infördes i 

Hälso- och sjukvårdslagen 2010 angående råd, stöd och information till barn som 

anhöriga, har resulterat i att flera av Sveriges landsting utarbetat nya riktlinjer för att 

synliggöra dessa barn. Att vara en god förälder och samtidigt lida av en svår sjukdom 

kan vara både ansträngande och påfrestande. Barn reagerar olika på sin förälders 

sjukdom och behöver därför få professionellt och anpassat stöd i sin hantering av 

situationen. Det är viktigt att tillgodose barns behov av stöd när en förälder är svårt sjuk 

då risken för ohälsa ökar om barnen saknar redskap för att hantera sin situation. 

Sjuksköterskan har en viktig uppgift vid omvårdnaden med att hjälpa den drabbade 

familjen genom att stötta föräldrarna men framför allt att stödja barnet och se till dess 

bästa. En stressfylld arbetssituation för sjuksköterskan kan innebära att barnet inte alltid 

uppmärksammas då prioriteten ligger på den sjuka föräldern. Brist på utarbetade 

strategier samt undermålig kunskap kan innebära svårigheter för sjuksköterskan att 

stödja barn som är anhöriga till en svårt sjuk förälder. 

              SYFTE 

Syftet är att beskriva hur barn hanterar sin situation då en förälder är svårt sjuk och hur 

sjuksköterskan kan stödja barnet. 
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             METOD 

Design 

Denna studie är en litteraturöversikt som enligt Friberg (2006) innebär att en översikt 

skapas av det nuvarande kunskapsläget inom ett visst område.  

Urval 

Friberg (2006) menar att ett urval måste göras då det är omöjligt att omfatta ett stort 

område med alltför många studier. I denna studie ingick artiklar publicerade mellan 

åren 2005 och 2012 för att få fram så aktuell forskning som möjligt. Sökningarna 

avgränsades även till att innefatta Peer Reviewed-artiklar. Endast vetenskapliga artiklar 

skrivna på engelska inkluderades. För att få ett så informativt och fylligt resultat som 

möjligt inkluderades perspektiv från sjuksköterskor, föräldrar och barn. Dessa 

perspektiv inkluderades då det ansågs att alla tre synvinklar kunde ge relevanta svar på 

syftet. Till exempel kan både barns och föräldrars syn på vad sjuksköterskan kan göra 

för att stödja barnet vara av vikt. Artiklarna inkluderade enbart somatiskt sjuka 

föräldrar. Studier som behandlade psykisk sjukdom hos föräldrar eller svårt sjuka barn 

exkluderades eftersom de inte svarar på denna studies syfte.                                                                                                                                                                                                                        

Datainsamlingsmetod 

Övergripande sökningar gjordes till en början för att utforska utbudet av relevant 

forskning inom det valda området såsom Friberg (2006) redogör för.  Dessa sökningar 

gjordes i CINAHL och sökord som visades ge väsentliga träffar inkluderades i det 

slutgiltiga sökandet. Boolesk sökteknik (Friberg, 2006) med AND, OR, NOT och * 

tillämpades för att kunna kombinera ord och få med alla ordens böjningsformer. Sökord 

som nyttjades var till exempel child och adolescence för att finna studier som 

inbegriper såsom definitionen för barn klargör, alltså 0-18 år. Andra sökord som 

tillämpades var ill, dying, critical* ill*, cancer och parent* with cancer och parent* för 

att få fram att essensen handlade om svår sjukdom hos föräldern. Sökord som byggdes 

på var caring for, support och nurs* för att få fram studier om vad som kan göras för 

barnet och om sjuksköterskerollen. Sökord som kombinerades med NOT var mental*, 

psychiatric och pediatric för att sålla bort studier vars syfte inbegrep psykisk sjukdom 

och sjukdom hos barn. Flera sökningar gjordes i databasen CINAHL med olika 

kombinationer av sökord, fyra av dessa sökningar resulterade i 15 artiklar för 
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genomläsning och närmare granskning. Utöver sökningarna i CINAHL gjordes även 

sökningar i databaserna MEDLINE, Academic Search Elite, PsycINFO och PubMed 

men där återfanns samma artiklar som blev funna i CINAHL. För exakta 

sökkombinationer och antal träffar se sök/träfftabell (Bilaga 1). 

 

Artiklarna valdes ut genom att först läsa rubriken för att få en förståelse om vad de 

behandlade och om det överensstämde med syftet eller belyste det ur något av de tre 

inkluderade perspektiven. Om så var fallet lästes även abstract för att kunna se om 

innehållet tedde sig intressant och förenligt med det som avsågs att studera. Efter 

genomläsning av abstract återstod 15 artiklar som togs vidare för en mer noggrann 

läsning och kvalitetsgranskning utifrån Statens beredning för medicinsk utvärderings 

granskningsmall (SBU, 2002). Vid den första genomläsningen exkluderades två av de 

15 artiklarna och även den kvantitativa delen av en artikel som bestod av mixed method 

då de inte visade sig svara på denna studies syfte och togs därför inte vidare. 

Kvarvarande 13 artiklar togs vidare till kvalitetsgranskning. Med hjälp av SBU:s 

metodbok (SBU, 2012) granskades studierna och sedan kontrollerades vilka av de 21 

granskningsfrågorna som fick ja respektive nej. Utifrån detta bedömdes sedan 

artiklarna till låg, medelhög eller hög kvalitet. För att klassas som hög kvalitet krävdes 

minst 85 % ja-svar och för medelhög över 65 % ja-svar på studierna. Alla13 artiklar 

värderades till medelhög eller hög kvalitet, se artikelmatris (Bilaga 2).  

Dataanalys 

Analysen inspirerades av Friberg (2006). Initialt lästes alla artiklar i sin helhet av båda 

författarna. Två upplagor av varje artikel uppfördes för att författarna oberoende av 

varandra skulle kunna markera för syftet relevanta delar. I anslutning till att en artikel 

lästs översattes den från engelska till svenska och fördes in i artikelmatrisen (Bilaga 2) 

samtidigt som diskussion fördes mellan författarna för att försäkra samstämmighet. 

Alla studier hade enbart kvalitativ ansats utom en som använde sig av mixed method. 

Fokus valdes att läggas på likheter och skillnader i studiernas resultatinnehåll. Utifrån 

varje enskild studie skrevs nyckelfynd ned i samstämmighet mellan författarna och 

färgkodades. Tretton färgkoder utformades vilket ansågs ge en bra översikt av likheter 

och skillnader i granskade studiers resultat.  Några färgkoder svarade dock ej specifikt 

på syftet och valdes därför bort, till exempel hur föräldrar försökte hantera situationen. 
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Utifrån resterande färgkoder utformades fyra respektive tre underteman till de två 

huvudteman som formats från studiens syfte, se resultatmatris (tabell 1).   

 

 

Tabell 1. Resultatmatris. Anger vilka resultat som återfanns i vilka artiklar.  
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Buchwald, D., Delmar 

C. & Schantz-Laursen, 

B. (2011). 

X X  X X   

Bugge, K., Helseth, S. 

& Darbyshire, P. 
(2008) 

 X X  X   

Bugge, K., Helseth, S., 

& Darbyshire, P. 

(2009) 

    X X X 

Davey, M., P., Nino 

A., Kissil, K. & 
Ingram M. (2012). 

X  X   X X 

Kean, S. (2009). X X X   X  

Kean, S. (2010). X    X X  

Kennedy, V.L., Lloyd-

Williams, M. (2008). 
X X  X        

Kennedy, C., McIntyre 
R, Worth, A., Hogg R. 

(2008). 

X       X X X 

Patterson, P., & 

Rangganadhan, A. 

(2010). 

 X X    X 

Semple, C.J. & 
McCance, T. (2010b). 

X    X   

Sheehan, D., & 

Draucker, C. (2011) 
X X X X    

Thastum, M., 
Birkelund-Johansen, 

M., Gubba, L., Berg-

Olesen, L. & Romer, 

G. (2008).  

X X X X  X  

Turner, J., Clavarino, 
A., Yates P., 

Hargraves, M., 

Connors, V., 
Hausmann, S. (2006). 

     X X 
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ETISKA ASPEKTER 

Till denna studie användes 13 vetenskapliga artiklar. Alla utvalda artiklar till resultatet 

var etiskt granskade och hade fått tillstånd av en etisk kommitté vilket stämmer överens 

med vad Forsberg och Wengström (2008) tar upp. Granskningen av artiklarna har i 

största möjliga mån skett utan att personliga värderingar eller åsikter lagts in och ett 

objektivt perspektiv har eftersträvats. När artiklarna återgavs från engelska till svenska 

undveks det i största tänkbara mån att feltolkningar gjordes, till exempel med hjälp av 

översättningsverktyg och diskussioner.  
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             RESULTAT 

Utifrån syftet presenteras två huvudteman där sammanlagt sju underteman har 

utkristalliserats, som kan ses i Figur A i resultatet nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur A. Presentation av huvudteman med dess underteman. 

Hur barn hanterar sin situation 

Ta på sig en vuxenroll 

Det visade sig inte vara ovanligt att barn tog på sig en vuxenroll och stödde föräldrarna 

både praktiskt och emotionellt (Buchwald, Delmar, & Schantz-Laursen, 2012; Davey, 

Niño, Kissil, & Ingram, 2012; Kean 2009;  Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; 

Kennedy, McIntyre, Worth & Hogg, 2008; Semple & McCance, 2010b; Sheehan & 

Draucker, 2010; Thastum, Johansen, Gubba, Olesen & Romer, 2008). Barn tog på sig 

ansvar genom att hjälpa till med hushållsysslor (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; 

Semple & McCance, 2010b; Sheehan & Draucker, 2010), till exempel hjälpte de till 

med städning, matlagning och assistans vid medicinering (Davey et al., 2012). Äldre 

barn tog på sig vuxenrollen med att hämta sina yngre syskon från skolan (Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2009; Sheehan & Draucker, 2010). Genom att hjälpa till med 

exempelvis tvättning och att springa ärenden kände barnen att de gjorde något bra både 

för den sjuka föräldern men också för hela familjen (Sheehan & Draucker, 2010).  

 

Många barn beskrev att de gav sina föräldrar känslomässigt stöd genom att till exempel 

trösta och säga uppmuntrande saker till föräldern (Davey et al., 2012; Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2009; Thastum et al., 2008). En del barn berättade även att de själva 

mådde bättre genom att ge emotionellt stöd, för andra var det inte lika enkelt att stödja 

sina föräldrar. Om barnen kände att föräldern saknade stöd ökade deras oro och önskan 

Hur barn hanterar 

sin situation 

Hur sjuksköterskan kan stödja 

barnet 

Ta på sig en vuxenroll 

Distraktion 

Känna kontroll genom 

information 

Att ta vara på det 

positiva 

Information 

Att involvera barnen 

Emotionellt stöd och förståelse 
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att hjälpa (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). Kean (2010) menar att barnen stödde 

både sin sjuka och friska förälder genom att emotionellt ”finnas där”. De flesta barn i 

Thastums et al. (2008) studie omnämner fenomenet att hjälpa sina föräldrar som ett sätt 

att hantera situationen och skulle rekommendera det till andra barn i liknande 

situationer. Barnen upplevde ökad belastning men samtidigt berättade de flesta att det 

gav dem en känsla av kontroll och värde för familjen att de hjälpte till.  

 

Många barn ville inte oroa sina föräldrar med sina egna behov (Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009; Kennedy & McIntyre et al., 2008). Även barn i Thastums et al., (2008) 

studie fann det viktigt att visa den sjuka föräldern hänsyn genom att inte argumentera 

med denne eller genom att försöka göra föräldern glad och ett barn beskrev det som 

följande: ”When I get angry with my father I don’t show it. Before it was OK but now 

it makes him weak” (Thastum et al., 2008, s. 133). 

 

Distraktion 

Distraktion var bland barnen ett ofta förekommande sätt att hantera situationen 

(Buchwald et al., 2012; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). Distraktion definierades av 

barnen som något de gjorde med avsikt att avleda de negativa tankar och känslor som 

uppstod i och med förälderns sjukdom. Exempel på aktiviteter de tog till kunde vara att 

titta på TV, lyssna på musik, spela datorspel, rita eller leka med dockor (Thastum et al., 

2008). Det var viktigt för dem att sysselsätta sig med aktiviteter som hjälpte dem att 

släppa tankar och känslor kring det som pågick. Den mest förekommande källan till 

distraktion var vänner och sociala aktiviteter (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; 

Sheehan & Draucker, 2010). Detta gjorde barnen för att distansera sig själva från 

svårigheten som förälderns sjukdom innebar (Sheehan & Draucker, 2010). Att få en 

paus och ha roligt var viktiga behov hos barnen i Patterson och Rangganadhans studie 

(2010). Det beskrevs av barnen som nödvändigt för att flytta tankarna till något annat 

än förälderns sjukdom för ett tag, få tillbaka hoppet i den svåra situationen och slippa 

pressen en stund. En flicka berättade:” [I need] to have programs and activities to be 

involved in to keep having fun and to keep my mind on other things…”(Thastum et al., 

2008, s. 261). 

 

Kean (2009) menar att barnen använde distraktion för att upprätthålla en så normal 

vardag som möjligt för att hantera den stress som följde av ovissheten. Bugge et al., 
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(2008) och Kennedy och Lloyd-Williams (2009) förklarar också att genom att bibehålla 

en normal vardag med att fortsätta gå till skolan och träffa kompisar var viktigt för 

barnen. Några av barnen i Thastums et al. (2008) studie ville inte tänka på sjukdomen 

överhuvudtaget och försökte mer permanent att förneka negativa känslor. Barnen 

lyckades hålla sin rädsla för döden i schack under korta perioder genom att sysselsätta 

sig med sådant de tyckte om men de lyckades aldrig riktigt sluta tänka på döden 

(Thastum et al., 2008).  

 

Känna kontroll genom information 

Flera studier visade att barn ville få mer faktainformation om själva sjukdomen och det 

var viktigt för dem att ha vetskap och kontroll (Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008; 

Davey et al., 2012; Patterson & Rangganadhan, 2010; Thastum et al., 2008). Barn 

yttrade behovet av mer information om cancer, cancerbehandling och vad som hände 

istället för att ”hållas i mörkret” (Patterson & Rangganadhan, 2010). Barn ville även ha 

mer kunskap om prognosen för sjukdomen och om det fanns något botemedel (Bugge 

et al., 2008). Likaså beskrev föräldrar att det bästa sättet att eliminera eventuell stress 

hos barnet var genom att berätta om diagnosen och prata öppet om behandlingen 

(Davey et al., 2012). Thastum et al., (2008) förklarar att de flesta av barnen visste 

namnet på sin förälders sjukdom. Många av barnen hade blivit informerade av sina 

föräldrar kort efter diagnostiseringen. Sheehan & Draucker (2010) beskrev att alla 

barnen kom ihåg hur de blev informerade om sjukdomen, och vanligtvis var det 

föräldern som berättade för dem. Barnen berättade att de inte alltid accepterade 

prognosen för sjukdomen när de först fick reda på det och att det tog tid för dem att 

förstå. Thastum et al. (2008) nämner att barnen uttryckte att det var viktigt för dem att 

ha en ordentlig kunskap om sjukdomen och önskade förstå vad som hände. Kean 

(2009) menar att många barn försökte ”fiska” efter information i ett försök att förstå 

vad som pågick. Thatsum et al. (2008) förklarar att många av barnen skulle 

rekommendera till andra barn i samma situation att vara välinformerade om sin 

förälders sjukdom. 

 

Att ta vara på det positiva 

Att ha en svårt sjuk förälder kan även medföra en positiv aspekt (Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009), till exempel genom att barnen lär sig att ta hand om andra, förbereds 
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för vuxenlivet och lär sig att uppskatta sin familj. Den mest frekvent förekommande 

positiva aspekt som lyftes fram i studien var en känsla av att komma 

familjemedlemmar närmare och att lära sig uppskatta dem, att vara tacksamma för vad 

de har. ”It’s not until you become ill that you realize how important spending time with 

people is even when you’re well” (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009, s. 890).     

 

Att vilja spendera tid med den sjuke föräldern verkade vara kopplat till att klara sorgen 

efter dödsfall, som om de kände att om de tillbringade tid med sin förälder medan de 

levde skulle de inte sedan vara lämnade med känslor av ånger eller skuld (Kennedy & 

Lloyd-Williams, 2009). Även Sheehan & Draucker (2010) redogör för detta fenomen 

då barnen i studien ansträngde sig för att vara tillsammans med föräldern så mycket 

som möjligt och att komma närmare varandra. De pussade och kramade sin sjuka 

förälder mycket mer än de gjorde när föräldern var frisk, allt för att visa ömhet 

(Sheehan & Draucker, 2010). Att tänka positivt framkom som ett sätt för barn att 

hantera situationen i två av studierna (Buchwald et al., 2012; Thastum et al., 2008). 

Barn tröstade sig själva genom att tänka önskefullt, att inget ont kunde hända. Barnen 

uttryckte det som att de hoppades på det bästa, att allting skulle bli bra i slutänden. 

Vissa barn specificerade att de hoppades på nya mediciner och behandlingar som skulle 

kunna göra deras föräldrar friska (Thastum et al., 2008). 

 

One shouldn’t talk about those things…negative…all the time. You should always 

think positively. Yes, and I also hope that mum believes in it, because I just heard in a 

history lesson that somebody had got well by believing, ‘Now I’m going to get well, 

now I’m going to get well’ (Buchwald et al., 2012, s. 232)      

 

Hur sjuksköterskan kan stödja barnet 

Information 

Tre av studierna uppdagar svårigheten för föräldern att ge information till barnet om 

deras sjukdom (Buchwald et al., 2012; Bugge, Helseth & Darbyshire, 2009; Semple & 

McCance, 2010b). Föräldrarna uttryckte oro att de kanske kunde skada barnen genom 

att berätta om sjukdomen på ”fel sätt”, ”inte vid rätt tillfälle” eller att inte tänka på 

barnens olika åldrar och behov (Bugge et al., 2009). Semple och McCance (2010b) 

beskriver på samma sätt om hur föräldrar var tvungna att göra val om timingen och hur 

mycket information de skulle ge till sina barn. Föräldrar uttalade även att de 



18 

 

överväldigades av att dela informationen med barnen när de samtidigt försökte hantera 

sina egna emotionella reaktioner. Buchwald et al., (2012) menar att barnen blev 

informerade om förälderns sjukdom på flera olika sätt av föräldrarna, från att inte säga 

någonting alls; att säga att föräldern lider av en kronisk sjukdom som han/hon inte 

kommer att dö av, till det ultimata valet av att berätta för barnet att du är rädd för att 

den sjuka föräldern kommer att dö. I denna studie verkade det inte spela någon roll om 

man ”lade korten på bordet” eller om man var mindre direkt. Barnens tankar om död 

var lika påtagliga oavsett på vilket sätt de informerades. Semple och McCane (2010b) 

beskriver att föräldrar uttryckte behov av att få information från sjuksköterskan om hur 

de på bästa sätt kunde berätta om diagnosen för sina barn. 

 

We just didn’t know what we were doing… from a parental point of view, I would have liked 

access to someone and sit with me and say, ‘Right, this is how it is…’ and I would have liked 

some guidance on how to actually tell a child. (Semple & McCance, 2010b, s. 1284)       

  

Att missförstånd uppkom hos barnen då inte tillräckligt med information gavs var 

återkommande i artiklarna (Bugge et al., 2008; Kean, 2010; Kennedy & McIntyre et al., 

2008). Under förälderns behandlingsperiod missförstod vissa barn hela situationen. De 

missförstod ibland informationen de fått om cancer och blandade ihop cancern med 

andra sjukdomar som de hade vetskap om (Bugge et al., 2008). En pojke vars mamma 

hade en central venkateter hade fått det beskrivet för sig som ett rör. Pojken däremot, 

som hade en begränsad kunskap, visste att rör var hårda och stela och kunde därför vara 

potentiellt skadliga för hans mammas kropp (Kennedy & McIntyre et al., 2008).  

 

Well, the problem is, how could that pipe go into the vein? I have to try and stay up all night 

making sure she doesn’t get hurt [by the pipe]. I don’t even get to sleep for a long time…I stay 

up all night. I’m watching your pain [said to mum]. I only get like an hour’s sleep…If it’s going 

in the vein [the pipe] it’s going into her heart. And that’s the problem… (Kennedy& McIntyre et 

al., 2008, s. 233) 

 

Trots att det fanns många barn som gärna frågade sjuksköterskorna om allt som fanns 

runtomkring dem på sjukhuset, fanns även barn som var mer blyga och tysta av sig och 

som litade till sin egen fantasi för att konstruera en mening. En pojke trodde att det var 

sperma i urinkatetern eftersom katetern var uppförd i pappans penis. Inom detta 

scenario finns en allvarlig risk att obemärkta missförstånd kan förvärra en redan 

stressfull situation menar Kean (2010).    
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Att involvera barnen 

Flertalet studier nämner på olika sätt att involvera barnen i sina föräldrars sjukvård 

(Davey et al., 2012; Kean, 2010; Thastum et al., 2008). Barnen beskrev vistelsen på 

sjukhuset som väldigt positiv då de hälsade på sin svårt sjuka förälder. Barn föredrog 

att få veta och se vad som föregick med sin förälder på sjukhuset. Trots att det kunde 

orsaka oro hos barnet att se förälderns tillstånd och behandlingen som gavs, ville de 

vara en del av familjen i den svåra situationen (Thastum et al., 2008).  

 

It is good to go to the hospital and see that they give treatment and do something. Mostly mum 

and dad and the doctor have told me about the illness. They have been very honest, and I’ve 

been told about everything. (Thastum et al., 2008, s. 129)  

 

Sjuksköterskorna lät barnen få pröva på olika saker, som till exempel att använda ett 

stetoskop, ta på sig handskar, ”hjälpa” till att skriva ned observationer eller smörja in 

förälderns händer. Föräldrar däremot, hade svårt att svara på frågor då de inte hade 

kunskap om omgivningen på en intensivvårdsavdelning (Kean, 2010). Föräldrar tillät 

sina barn att vara med på läkarbesök så att barnen kunde ställa frågor direkt till läkaren 

för att de på så sätt kunde få så klara och uppriktiga svar som möjligt (Davey et al., 

2012). Däremot i Turners et al. (2007) studie var barn ofta exkluderade från att 

observera behandlingar och från förlängd besökstid på den avdelningen där deras sjuka 

förälder var inlagd. Sjuksköterskorna kände oro för barnen över att behöva dölja 

information för dem om förälderns behandling men vågade inte ifrågasätta 

avdelningens riktlinjer. Även Kean (2009) förklarar att sjuksköterskor inte involverade 

barnen i samtal med föräldern trots att de var positiva till att låta barn få vara med under 

dessa konversationer. De flesta föräldrar tillät sina barn att vara med under 

informationsgivande konversationer, men barnen fann dem själva som ”tysta lyssnare”.  

 

I don’t think that’s really fair. I mean, I am old enough to understand what’s going on. I think, I 

should be told as well rather than just standing behind and listening like children told by parents 

what’s going on. (Kean, 2009, s.271) 

 

Att sjuksköterskan kunde hjälpa familjen att skapa positiva minnen den sista tiden 

barnen hade ihop med föräldern togs upp i två studier (Bugge et al., 2009; Kennedy & 

McIntyre et al., 2008). Att bevara positiva minnen genom olika strategier som till 

exempel att skapa minneslådor var något som hjälpte barnen och hela familjen 

(Kennedy & McIntyre et al., 2008). Att sjuksköterskan kunde stödja genom att använda 
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familjens styrkor för att skapa minnen och stärka relationer var något som Bugge et al. 

(2009) också kom fram till. En familjeuppgift var att skriva bra och snälla saker om 

varandra. Föräldrarna tyckte att det var ett bra tillvägagångsätt för att komma närmare 

varandra och skapa positiva minnen. I en familj var styrkan att både den sjuka föräldern 

och ett av barnen var musikaliska och de bestämde sig för att spela in en CD-skiva 

tillsammans på sjukhuset. ”I told him (the son) that he was good at playing the piano. 

He was proud. We are going to make a CD together here in the hospice” (Bugge et al., 

2009, s. 3485). 

 

Emotionellt stöd och förståelse 

Barn hade behov av emotionellt stöd och förståelse, men dessa var sällan bemötta av 

sjukvården (Kennedy & McIntyre et al., 2008). Det framkom att stöd med att hantera 

känslor som till exempel sorg och ilska saknades (Patterson & Rangganadhan, 2010). 

Kennedy och McIntyre et al. (2008) menar att barnen inte heller fick sitt behov av stöd 

tillgodosett av föräldrarna eftersom de oftast kämpade med de utmaningar som en svår 

sjukdom innebär. Turner et al. (2007) nämner att sjuksköterskor tyckte att 

tillhandahållande av psykosocialt stöd var den viktigaste delen i deras roll. Bugge et al. 

(2009) menar att föräldrar uppskattade att få stöd av sjuksköterskan med att ställa ”de 

svåra frågorna”, och att detta även var viktigt för att hålla samman familjen. Barns 

reaktioner blev mer förståeliga för föräldrar när de fick kunskap om och stöd med detta 

av sjuksköterskan. Det var speciellt värdefullt i relationen då barns reaktioner 

involverade ilska och bortstötning som föräldrar till en början hade haft väldigt svårt 

med.  

 

I was hurt and irritated (because of the children’s reactions) and I was angry. I did not have the 

knowledge. Then I had information from the project workers and had books about children in 

their situation. Then I could understand. They were completely normal. (Bugge et al., 2009, s. 

3485) 

 

Föräldrar berättade att de övervakade hur deras barn reagerade, både verbalt och icke-

verbalt, för att förstå om barnen var oroliga, ledsna eller förvirrade. De försökte att 

iaktta hur barnen reagerade på förändringarna i familjelivet till följd av förälderns 

sjukdom. Att vara uppmärksam på sina barns reaktioner var speciellt viktigt för 

föräldrar vars barn var mer tillbakadragna, eftersom ingen sjukvårdspersonal informerat 

dem angående hur barnen hanterar förälderns sjukdom. Föräldrarna tyckte även att det 
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viktigaste de kunde lära ut till sina barn var hur svåra krissituationer kan hanteras 

(Davey et al., 2012).  

 

She looked out the door, she looked down the hallway, she never looked toward the bed ever. I 

called her, she never came. I said, “You can come over.” She said “No, I can’t. I can’t do it, and 

that’s just the way it is.” I mean, I have to accept that too, and that’s really hard because you 

wonder. “Well, why isn’t she coming over to kind of greet me, hug me or something?”… So, 

that’s like I had to put myself in her shoes and look at that. That would be devastating. I could 

not look at my mom with like 50 million tubes coming out of her and drainage tubes and 

beepers going off. (Davey et al., 2012, s. 1264) 



22 

 

              DISKUSSION 

Syftet var att beskriva hur barn hanterar sin situation då en förälder är svårt sjuk och 

hur sjuksköterskan kan stödja barnet. Detta syfte har besvarats och presenteras i två 

huvudteman som var hur barn hanterar sim situation och hur sjuksköterskan kan stödja 

barnet.  

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes som design för studien då detta enligt Friberg (2006) är 

lämpligt då avsikten är att skapa en översikt av det nuvarande kunskapsläget. 

Litteraturöversikter kan ibland ha svagheter såsom att ha en begränsad mängd 

forskning till översikten (Forsberg & Wengström, 2008). En systematisk litteraturstudie 

kunde ha varit att föredra då det ger en mer heltäckande bild av kunskapsområdet. 

Detta uteslöts dock på grund av den tidsram som erhölls. Även en empirisk studie av 

denna art innehållande barn, föräldrar och sjuksköterskor uteslöts på dessa grunder då 

det kan ta lång tid att få ett godkännande av en etisk kommitté. En kvalitativ 

intervjustudie hade möjligen kunnat tillföra nyare data och den hade inte heller behövt 

blivit tagen ur sitt sammanhang som till viss del är fallet vid en litteraturöversikt.  

 

Alla artiklar som utgör resultatet för denna studie kom från databasen CINAHL. Polit 

och Beck (2010) beskriver att CINAHL är en viktig elektronisk databas för 

sjuksköterskor och täcker så gott som allt engelskspråkigt material inom området.  I 

enlighet med Polit och Beck har endast primärkällor i form av empiriska studier 

använts till litteraturöversikten, detta för att få ett så oförvrängt material som möjligt. 

De menar också att det är viktigt att studier för en litteraturöversikt kvalitetsgranskas 

för att säkra tillförlitlighet och trovärdighet för resultatet. SBU:s granskningsmall 

(SBU, 2002) användes därför för att säkerställa att studierna var av god kvalitet. En 

procentberäkning gjordes för att bedöma kvaliteten vilket Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) anser är bättre än att använda poängberäkning eftersom det ger 

bättre möjlighet att jämföra olika studier. Det kan finnas en risk att studier blivit 

felbedömda i kvalitetsgranskningen då en egen tolkning behövde göras av 

granskningsmallens handbok (SBU, 2012).  

 

Studierna som inkluderats i denna litteraturöversikt är utförda i USA, Australien, 

Storbritannien, Norge och Danmark. Dessa länder liknar varandra både kulturellt och 
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ekonomiskt sett och alla dessa länder räknas som välfärdsländer. Även Sverige faller 

under denna beskrivning och resultatet kan av denna anledning anses överförbart till 

svenska förhållanden. Alla artiklar hade kvalitativ ansats med datainsamling gjord 

mestadels genom olika intervjumetoder. Detta passade syftet väl då det innefattade att 

beskriva hur barn hanterar sin situation och hur sjuksköterskan kan stödja barnet när en 

förälder är svårt sjuk. Studien anses också vara överförbar till liknande kontexter, till 

exempel om ett barn har en annan svårt sjuk nära anhörig. Hur barn hanterar sin 

situation och sjuksköterskans stöd till barnet kan ses som liknande i dessa 

sammanhang.  

 

Denna litteraturöversikt inkluderade artiklar från tre olika perspektiv: sjuksköterskan, 

förälderns och barnets. Detta kan ses som en svaghet då frågor av samma typ kan 

uppfattas olika beroende på ålder, roll och sammanhang. Det kan även ses som en 

styrka att ha med information från olika synvinklar för att få ett så mångsidigt och 

nyanserat resultat som möjligt. En tänkbar faktor som kan tala emot studiens 

överförbarhet kan vara dess ringa omfattning då översikten endast innefattar 13 artiklar 

uppdelade på tre perspektiv. Uppdelningen av perspektiven blev dock inte så jämn som 

önskats, då barns och föräldrars perspektiv dominerade resultatet. Trots detta kan den 

ändå anses högre än en enstaka empirisk studie. Denna studie fokuserade endast på 

somatiskt sjuka föräldrar, artiklar som berörde psykiskt sjuka föräldrar exkluderades då 

detta ansågs vara ett föremål för separat studie.  

 

Syftet beaktades noga för att inte personliga värderingar skulle vägas in och påverka 

urvalet av artiklar. Samma sak gällde under analysfasen då ett kritiskt förhållningssätt 

användes i enlighet med Friberg (2006). Det kan ses som en styrka att analysen 

utfördes av två personer då diskussioner användes för att nå samstämmighet vilket kan 

bidra till att reducera personliga åsikter och misstolkningar av det lästa materialet.   

 

Nya artikelsökningar gjordes i samband med resultatdiskussionen. Eftersom några av 

dessa artiklar svarade på studiens syfte och stämde överens med inklusionskriterierna, 

kunde de därmed tänkas ha ingått i resultatet. Dessa dök dock inte upp under 

sökningarna men hade med all säkerhet hittats om fler sökningar med andra sökord och 

kombinationer gjorts. De fyra sökningarna som gjordes bedömdes vara tillräckligt 
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omfattande för studiens design. Dessa nya artiklar hade förmodligen inte påverkat 

resultatet då de istället styrkte detta och inte visade några nya fynd relevant för syftet.  

Resultatdiskussion 

Det framkom att barn hanterar sin situation genom att ta på sig en vuxenroll, både 

emotionellt och praktiskt, genom att distrahera sig från situationen, att söka information 

för att få en känsla av kontroll och att ta vara på det positiva. Genom att involvera 

barnen i förälderns vård och genom att ge information, emotionellt stöd och visa 

förståelse, både till föräldrar och till barn, kunde sjuksköterskan stödja barnet.  

 

Det visade sig att många barn tog på sig vuxenrollen genom att hjälpa till med 

hushållsysslor som till exempel matlagning, städning, hämta yngre syskon och assistera 

den sjuka föräldern vid medicinering. Detta resultat får också stöd i andra studier 

(Dehlin & Mårtensson, 2009; Grabiak, Bender, Puskar, 2007; Helseth & Ulfsaet, 2003; 

Huizinga et al., 2003; Huizinga et al., 2011). Barn kände att de var tvungna att hjälpa 

till med det praktiska i hemmet då den sjuka föräldern blev allt svagare. Barn hjälpte 

även den friska föräldern när de inte hade ork att klara allt ansvar på egen hand (Dehlin 

& Mårtensson, 2009). Huizinga et al. (2003) menar att barn som tog på sig 

föräldraansvaret i hemmet tillsammans med den emotionella stressen som deras 

förälders sjukdom utgjorde, visiter på sjukhuset, gå till skolan och göra läxor, 

resulterade i utvecklandet av känslo- och beteendemässiga problem hos barnen. Denna 

motsägelse kan tänkas bero på att det kan vara svårt för barn att plötsligt behöva ta 

större ansvar och bli förälder till sin förälder samtidigt som de måste sköta skolan och 

läxor. Detta resonemang får stöd av Ireland och Pakenham (2010) och Bylund Grenklo 

et al. (2012) som beskriver hur barn blir psykiskt påverkade av förälderns sjukdom. 

Antonovsky (1991) menar att generella motståndsresurser som socialt stöd kan öka 

begripligheten och bidra till en bättre problemhantering. Här kan sjuksköterskans roll 

vara av betydelse genom bidragandet av generella motståndsresurser för barn som har 

en svårt sjuk förälder. Antonovsky (1991) beskriver vidare att personer med låg 

KASAM upplever en mindre hanterbarhet av sina problem och större svårigheter att 

leva med dem än personer med stark KASAM, som kommer att uppvisa ett mer utifrån 

situationen anpassat hälsobeteende.  
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Antonovsky (1991) menar att människans strävan efter begriplighet påverkas av hur 

denna kan ordna och förklara yttre och inre stimuli som åtkomliga genom till exempel 

ordnad information. Personer med stark KASAM söker information endast när den kan 

tänkas vara värdefull för situationen. Barn i studierna tyckte det var viktigt att de fick 

information om sjukdomen, prognosen och behandlingen. Många barn försökte även 

”fiska” efter information om de kände att de blev undanhållna den. Att vara väl 

informerad om förälderns sjukdom beskrevs som positivt av barnen. Andra studier 

konfirmerar även detta resultat då de menar att informationen kunde ge barnen tid och 

möjlighet att förbereda sig, till exempel på möjliga biverkningar (Dehlin & Mårtensson, 

2009; Forrest, Plumb, Ziebland & Stein, 2006; Grabiak et al, 2007). Barn uppskattade 

att få information från flera olika källor såsom sjukvårdspersonal, böcker och hemsidor 

(Grabiak et al, 2007; Huizinga et al., 2003). De upplevde mer oro då de inte fick 

tillräcklig information om sjukdomen (Huizinga et al.). Barn berättar att de under 

sjukdomstiden och i anslutning till förälderns död inte sökte eller ville ta emot 

information från sjukvårdspersonal men att de i efterhand kunde konstatera att 

information hade varit hjälpsamt för dem (Dehlin & Mårtensson, 2009). Det bör 

belysas att detta kan tyda på att alla barn behöver information trots att de inte aktivt 

visar det. Detta kan vara viktigt för sjuksköterskan att ha i åtanke och genom att visa sin 

tillgänglighet utan att vara för påstridig kan sjuksköterskan uppmärksamma barnet på 

att stödet finns. I denna studie presenteras inte resultatet uppdelat efter barnens ålder 

eftersom åldern inte framkom i de studier som granskades. Det tros vara viktigt med 

åldersanpassad information och detta styrks av Forrest et al. (2006) som menar att barn 

i olika åldersgrupper behöver olika slags information.  

 

Föräldrar upplevde svårigheter kring att berätta för sina barn om sjukdomen och 

informera dem om behandling. Svårigheter som framkom var att berätta om sjukdomen 

på fel sätt, inte vid rätt tillfälle, lämplig mängd information och vad barn i olika åldrar 

har för behov. Föräldrar i två andra studier (Helseth & Ulfsaet, 2005; Huizinga et al., 

2011) uttryckte också svårigheter med att berätta för sina barn om sjukdomen. Helseth 

och Ulfsaet (2005) menar att föräldrar såg det som en utmaning att ge åldersanpassad 

information till sina barn och att ge den vid rätt tillfälle. Detta styrks även ur ett 

barnperspektiv av Grabiak et al. (2007) där barnen tyckte att timingen var viktig. I 

denna studies resultat framkom att föräldrar gav information på flera olika sätt, från att 

inte säga någonting alls till att berätta hela sanningen, detta beskriver även Barnes, 
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Kroll, Burke, Lee, Jones och Stein (2000). Slutsatsen dras att dessa svårigheter tyder 

på vikten av att sjuksköterskor bidrar med information och stöd till föräldrarna i hur 

de kan berätta för barnen på ett lämpligt sätt, något som också framhölls av Huizinga 

et al. (2003). Här beskrivs att föräldrarna upplevde att de kunnat informera sina barn 

på ett bra sätt, efter att ha fått information och stöd från sjuksköterskan (ibid). Genom 

denna information till föräldrar kan sjuksköterskor stödja barn på ett indirekt sätt. I 

linje med KASAM (Antonovsky, 1991) bidrar sjuksköterskans information till att 

göra situationen mer begriplig, både för föräldern och för barnet.  

 

Att missförstånd kan uppkomma hos barn då de inte fått tillräckligt med information 

var ett annat tydligt resultat. Detta fenomen beskriver även Coyne (2006) med ett 

exempel där sjukvårdspersonal berättade för ett barn att förälderns njure ”förlorade allt 

sitt kött” och var därför tvungen att opereras. Detta resulterade i förvirring snarare än 

klarhet hos barnet. Sjukvårdspersonalen använde även medicinska och tekniska termer 

som skapade förvirring hos barnet. Dehlin och Mårtensson (2009) omnämner att barn 

drog sin egen slutsats från informationen de hade fått. Slutsatserna kan ha varit 

orealistiska men ingen av barnen frågade någon vuxen i sin omgivning om det 

verkligen var så. Hwang och Nilsson (2011) menar att barn före tonårsåldern inte är bra 

på att förstå abstrakta företeelser utan behöver ha den konkreta verkligheten framför 

sig. Därför borde det vara angeläget att sjuksköterskan låter barnen vara med och få se 

så mycket som möjligt. Som beskrivet i resultatet, då ett barn uppfattade en venkateter 

som ett hårt rör som kunde skada föräldern, kan sjuksköterskan visa hur denna faktiskt 

ser ut så att missförstånd kan undvikas.  

 

Barn blev involverade på olika sätt i sin förälders sjukvård. De upplevde det som 

positivt att få hälsa på föräldern under sjukhusvistelsen, få pröva på olika saker, hjälpa 

sjuksköterskan och bli inkluderade i samtal. Vissa studier belyste att barn inte alltid 

inkluderades vilket barnen upplevde som negativt då de såg sig själva som ”tysta 

lyssnare”. De positiva aspekterna med att låta barnen bli involverade var att när barnen 

kände att de hade fått tillräcklig med information och upplevde sig inkluderade kände 

de sig trygga (Helseth & Ulfsaet, 2003). När barn fick vara med och hjälpa till blev 

verkligheten mer konkret för dem och det var lättare att förstå (Dehlin & Mårtensson, 

2009). Huizinga et al. (2003) beskrev att barn tyckte att det var lättare att prata med 

familj och vänner om sjukdomen om de kände sig inkluderade i sjukvården. De ville bli 
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involverade i förälderns omvårdad. Blev de ignorerade av sjukvårdspersonalen kände 

de sig istället upprörda och arga över situationen och av att inte bli tagna bli allvar. 

Antonovsky (1991) förklarar att barn som blir ignorerade eller avvisade riskerar att bli 

under- eller överbelastade, vilket kan leda till en negativ utveckling av barnets 

KASAM. Huizinga et al. (2003) menar att barn som blev involverade i förälderns 

sjukvård genom att personalen efterfrågade deras åsikter kände sig glada, trygga och 

behandlade som en person med rättigheter. Ett sådant handlande går också i enlighet 

med Barnkonventionen. UNICEF Sverige (2009) beskriver några av barns rättigheter 

som rätten till att uttrycka sin mening och få sina åsikter uppmärksammade. 

 

Enligt barnen fanns det även positiva aspekter med förälderns sjukdom. Barn uttryckte 

till exempel att ta hand om och uppskatta andra människor mer än förut. Dehlin och 

Mårtensson (2009) menar att barn uttryckte att deras svåra upplevelser påverkade deras 

relationer till andra människor genom att empatin och respekten ökade. Även att tänka 

positivt och upprätthålla en positiv attityd framkom i denna studies resultat som ett sätt 

att hantera den svåra situationen. Dehlin och Mårtensson (2009) och Helseth och 

Ulfsaet (2005) menar att barnens positiva attityd bidrog till en positiv atmosfär i 

hemmet, vilket enligt Dehlin och Mårtensson (2009) höll hoppet uppe för barnen. 

Under hela sjukdomen höll barnen upp hoppet genom att tänka positivt. De hoppades 

på en positiv förändring, vilket gav dem styrkan att inte förlora modet (Dehlin & 

Mårtensson). Det framkom även i resultatet att vilja ta vara på den sista tiden föräldern 

och barnet hade tillsammans var något positivt, detta styrks även av Dehlin och 

Mårtensson (2009) och Huizinga et al. (2011). Barn i Dehlin och Mårtenssons (2009) 

studie uttryckte att de skapade glada och positiva minnen genom att spendera mer tid 

med föräldern. Här kan en parallell dras till Antonovsky (1991) som menar att 

människor med stark KASAM troligare ser en stimuli som positiv snarare än som en 

negativ belastning. Han valde att sammankoppla begrepp som hopp och entusiasm till 

en stark KASAM. Att ha något betydelsefullt i sitt liv och ha förtroende till att allt 

kommer att ordna sig betyder att människor med hög KASAM ser verkligheten som 

mer meningsfull.  

 

Sjuksköterskan kan med sitt stöd bidra till att bevara hälsan hos barnet genom att 

försöka stärka utvecklingen av barnets KASAM. Genom information, involvering och 

emotionellt stöd och förståelse kan sjuksköterskan göra tillvaron mer begriplig och 
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hanterbar för barnet. Detta kan medföra en större meningsfullhet i situationen och kan 

förhoppningsvis förhindra eventuell framtida ohälsa hos barnet. Det salutogena 

perspektivet som KASAM grundas på återfinns även i kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjuksköterskor (SoS, 2005) där det beskrivs att sjuksköterskor ska arbeta 

för att främja hälsa och förebygga ohälsa.  

Slutsats 

Barn hanterar sin situation med en svårt sjuk förälder på många olika sätt. Genom att ta 

på sig en vuxenroll, distrahera sig själva, försöka finna information och ta vara på det 

positiva, försöker de hantera situationen på bästa möjliga sätt. Vissa strategier kan 

anses vara mindre framgångsrika än andra då det till exempel framkom att vissa barn 

som tog på sig alltför mycket ansvar för hem och familj kunde utveckla känslo- och 

beteendemässiga problem. Sjuksköterskor kan stödja barn till svårt sjuka föräldrar 

genom att ge information till både dem och föräldrarna så att missförstånd undviks och 

delaktigheten blir större. Genom att stödja föräldrarna i hur de kan berätta om 

sjukdomen för barnen kan sjuksköterskorna stödja barnen indirekt. Att låta barnen 

involveras i vården av föräldern så att de känner sig mer inkluderade framgick som ett 

bra sätt att stötta dem likaså genom att ge emotionellt stöd och visa förståelse. Detta 

ingår i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (SoS, 2005) som 

beskriver att sjuksköterskor ska ge råd och stöd till patienter och närstående för att 

uppnå bästa möjliga delaktighet. Det är av stor vikt att sjuksköterskor erbjuder detta 

stöd då risken för ohälsa hos barnet kan öka om ingenting görs.  

Klinisk betydelse 

Nästan all sjukvårdspersonal kan komma att möta barn som anhöriga till svårt sjuka 

föräldrar. Det är av stor vikt att barnen uppmärksammas och involveras vilket också 

studiens resultat visar på. Det bör vara angeläget att sjuksköterskor har kunskap om hur 

barn hanterar svåra situationer då det kan bidra till ett större uppmärksammande och 

bättre stöd till dessa barn. Resultatet från studien borde även kunna tillämpas inom 

andra områden, till exempel då ett syskon, mor- eller farförälder är svårt sjuk.  

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Denna studies resultat är inte uppdelat efter barnens ålder då de flesta resultatartiklarna 

inte har presenterat eller delat upp detta. Resultatet har därför blivit hur barn generellt, 

oavsett ålder, hanterar sin situation när en förälder är svårt sjuk och hur sjuksköterskan 
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kan stödja dem. Eftersom barns kognitiva utveckling är väldigt olika föreslås vidare 

forskning inom samma område men med en vidareutveckling på barns ålderspecifika 

hantering och hur sjuksköterskor därefter kan anpassa sitt stöd.  
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med cancersjuka föräldrar 

klarar situationen samt att 

identifiera områden där 

det kan finnas hinder för 

barnen att tillgå stöd. 

Metod: Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Urval: Cancersjuka föräldrar och 

frisk partner och/eller deras barn 

över sju år.  

 

n=28 

Barn beskrivs vara bekymrade över sina föräldrars 

diagnos och är oroliga för föräldrarnas och sin 

egen hälsa. Distraktion och upprätthållande av 

normalitet i vardagen var de vanligaste coping-

strategierna för barnen. Ökat ansvar och minskad 

social aktivitet ansågs vara de största 

förändringarna i livet. Föräldrarna kände inte i 

samma grad igen den inverkan på barnen som 

barnen själva beskrev och fokuserade på att 

begränsa inverkan genom att upprätthålla 

normalitet i livet. Positiva aspekter som beskrevs 

av barn och föräldrar var en förstärkning av 

relationer, lära sig att uppskatta familjemedlemmar 

och viktiga saker i livet mer. 

Medelhög 

Kennedy, C., 

McIntyre R, Worth, 

A., Hogg R. (2008). 
 

“Supporting children 

and families facing 
the the death of a 

parent: part 2” 

 
Storbritannien 

Att presentera barns, 

föräldrars och 

intressenters syn på en ny 

stödverksamhet för 

sorgearbete där en 

förälder är döende i 

cancer. 

Metod: Individ- och 

gruppintervjuer, samt icke-

deltagande observationer. 

Urval: Familjer där en förälder 

var döende i cancer, 

sjukvårdspersonal, 

socialsekreterare och 

intressenter. 

n=56 

Barn och familjer med komplexa och/eller 

varaktiga behov gynnades av den specialiserade 

expertis och åtgärder som denna verksamhet 

erbjöd. 

 

Hög 

Patterson, P., & 

Rangganadhan, A. 
(2010). 

 

”Losing a parent to 
cancer: A preliminary 

investigation into the 

needs of adolescents 
and young adults” 

 
Australien 

Att identifiera och bättre 

förstå förstå behoven hos 

ungdomar som har 

förlorat en förälder i 

cancer och fastställa i 

vilken omfattning dessa 

behov har blivit 

tillgodosedda. 

Metod: Kvalitativa 

frågeformulär. 

 

Urval: Ungdomar som förlorat 

en förälder i cancer. 

N=62 

Behoven som framkom i frågeformulären var stöd 

och förståelse, hjälp att hantera känslor, att prata 

med människor som haft liknande erfarenheter, 

information, att få ett avbrott och ha roligt, tid och 

rum att sörja och hjälp med hushållssysslor. De två 

största behoven som nämndes av ungdomarna och 

som dessutom var minst tillgodosedda var stöd och 

förståelse och hjälp att hantera känslor. 

Medelhög 



 

 

Semple, C.J. & 
McCance, T. 

(2010b). 

 

“Experiences of 

parents with head and 

neck cancer who are 
caring for young 

children” 

 
 

 

 
 

Storbritannien 

Att undersöka föräldrars 

upplevelser som är 

diagnostiserade med 

huvud- eller nackcancer 

och som har barn. 

Metod: Intervjuer med kvalitativ 

deskriptiv design. 

 

 

Urval: Patienter som hade blivit 

diagnostiserade med huvud- och 

nackcancer under de senaste tre 

åren och hade barn under 16 år 

då de fick diagnosen. 

 

n= 12 

Vid diagnos upplevde föräldrarna rädslan för att 

missa milstolpar i sina barns liv och rädsla för att 

tala om för barnen om sin diagnos. Under 

behandlingen ledde oundvikliga sjukhusvistelser 

till separation från barnen och behovet av att 

förbereda sina barn på att besöka dem på sjukhuset 

för första gången. Föräldrarna upplevde många 

försvagande biverkningar på behandlingen vilket 

påverkade många familjeaktiviteter, särskilt de 

som involverade att äta. Det var ofta bytta roller 

inom familjen. Efter behandlingen resulterade 

erfarenheten av att leva med cancer i en önskan att 

komma tillbaka till vardagslivet. Föräldrar hade en 

ökad uppskattning av livet men levde också med 

osäkerhet. Det viktigaste stödet för föräldrar var 

deras äktenskap, familj och vänner. 

Medelhög 

Sheehan, D., & 

Draucker, C. (2011). 
“Interaction patterns 

between parents with 

advanced cancer and 

their adolescent 

children.” 

 
USA 

Denna studie syftade till 

att utveckla en 

förklaringsmodell som 

förklarar 

interaktionsmönster 

mellan föräldrar med 

avancerad cancer och 

deras tonåriga barn och 

att identifiera strategier 

för att förbereda barnen 

för livet efter en förälder 

dör.  

Metod: Semi-strukturerade 

intervjuer 

Urval: familjer där en förälder 

var diagnostiserat med svår 

cancer och hade barn i åldern 

12-18 år.  

n= 26 

Det huvudsakliga resultatet var oron över att inte 

ha tillräcklig med tid tillsammans. Som svar 

beskrev de en fyrastegsprocess för att optimera den 

tid de hade kvar tillsammans: att förstå att vår tid 

tillsammans är begränsad, spendera mer tid 

tillsammans, förlänga vår tid tillsammans och ge 

upp vår tid tillsammans för att avsluta lidandet.  

Hög 

Thastum, M., 

Birkelund-Johansen, 
M., Gubba, L., Berg-

Olesen, L. & Romer, 

G. (2008).  
 

”Coping, social 

relations, and 
communication: A 

qualitative 

exploratory study of 
children of parents 

with cancer” 

 
Danmark 

Att undersöka sätt att 

informera barnet om 

förälderns sjukdom, hur 

barnet uppfattar 

förälderns emotionella 

tillstånd, hur barnet 

hanterar förälderns 

sjukdom och hur den 

hanteringen relaterar till 

förälderns hantering av 

oro för barnet. 

Metod:Två semistrukturerade 

intervjuer  

 

Urval:Familjer där en förälder 

har cancer.  

 

n= 15 

Barnen var medvetna om sjukdomens natur, men 

det var begränsad känslomässig kommunikation 

mellan generationerna. Barnen var väldigt 

observanta, både på den sjuka och friska förälderns 

känslomässiga tillstånd. Observationerna av 

barnen och deras uttryck klargjorde fem coping-

strategier som den yngre generationen använde: att 

hjälpa andra, ta på sig föräldrarollen, distraktion, 

hålla det för sig själv och önskefullt tänkande. 

Hög 

Turner, J., Clavarino, 

A., Yates P., 
Hargraves, M., 

Connors, V., 

Hausmann, S. (2006). 
 

“Oncology nurses’ 

perceptions of their 
supportive care for 

parents with 

advanced cancer: 
challenges and 

educational needs” 
 

Australien 

Att utifrån ett pågående 

projekt ta reda på 

acceptansen och 

effektiviteten av 

stödjande och 

pedagogiska insatser för 

cancersjuka föräldrar som 

ska ges av särskilt 

utbildade 

onkologisjuksköterskor. 

 

Metod: Fokusgrupper och 

telefonintervjuer. 

 

Urval: Onkologisjuksköterskor 

 

n=24 

Sjuksköterskorna framhöll den känslomässiga 

bördan som den stödjande rollen innebär 

tillsammans med hälso- och sjukvårdssystemets 

bristfälliga anpassning till familjens behov som de 

största utmaningarna. Egenvård, professionellt 

förtroende och tillgång till förebilder 

uppmärksammades som viktiga element som krävs 

i den tänkta utbildningen. Även information om 

hur barn påverkas av föräldrars cancersjukdom, 

deras utvecklingsstadier och sätt att främja öppnare 

kommunikation mellan barn och föräldrar borde 

enligt sjuksköterskorna ingå i den framtida 

utbildningen. 

Medelhög 

 

 


