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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att som barn ha ett svårt sjukt syskon eller förälder är en traumatisk 

händelse som kan leda till en kris. Då barn uppfattar döden och förluster på olika sätt 

beroende på person och ålder, bearbetar de även en kris på olika sätt. Det är enligt lag 

sjuksköterskans ansvar att ta hänsyn till barns behov av stöd i dessa situationer, varpå 

det är viktigt att ha kunskap om lämpligt tillvägagångssätt. 

Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskan kan ge stöd till barn med ett svårt sjukt syskon 

eller förälder samt vilka konsekvenser obearbetad sorg kan leda till. 

Metod: En litteraturstudie som baserades på 11 vetenskapliga artiklar, varav 6 

kvalitativa och 5 kvantitativa. Resultatet bearbetades och delades in i två områden 

baserade på syfte och frågeställningar, därefter identifierades totalt fem kategorier. 

Resultat: De fem kategorier som identifierades var ge information, inkludera och 

uppmärksamma, erbjuda samtalsstöd, ångest och depression samt självskadebeteende 

och substansbruk.  

Slutsats: För att som sjuksköterska kunna ge stöd till ett barn som har en svårt sjuk 

förälder eller syskon är det viktigt att informera och inkludera barnet samt erbjuda 

samtalsstöd. Obearbetad sorg kan leda till ångest och depression samt 

självskadebeteende och substansbruk.   

 

Nyckelord: Förlust, barn, stöd, sjuksköterska, svår sjukdom



	

ABSTRACT 

Background: To have a sibling or parent with a severe illness is a traumatic 

experience, which can lead to a crisis. Children perceive death and losses in a 

different way depending on person and age, which makes them cope with a crisis in 

different ways. 

Purpose: To describe how the nurse can provide support to children who have a 

sibling or parent with a severe illness, and the consequences that can occur following 

unresolved grief. 

Method: A literature review based on a total of 11 scientific articles, of which six had 

a qualitative approach and five of quantitative approach. The result was analysed and 

divided into two areas based on purpose and formulated questions, followed by 

identifying a total of five categories.  

Result: The five categories identified were: Give information, include and 

acknowledge, offer counsellor support, anxiety and depression, self-injury and use of 

substances.  

Conclusion: For nurses giving support to children having a sibling or parent with a 

severe illness it is important to provide the children with information, include them 

and to offer counsellor support. Unresolved grief can result in anxiety and depression, 

self-injury and use of substances. 

 

Key words: Bereavement, children, support, nurse, severe illness  
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BAKGRUND 
 

När svår sjukdom drabbar en familj uppstår en kaotisk livssituation. En förändring 

sker inom familjen vare sig det är ett barn, syskon eller partner som är sjuk 

(Bäckström, 2012), vilket leder till att balansen och relationerna inom familjen 

påverkas (Jenholt Nolbris, 2012).  
 

I en studie av Collins et al., (2016) uppger föräldrar till svårt sjuka barn känslor av 

ensamhet, hjälplöshet och en lång väntan. Föräldrarna beskriver hur de aktivt väljer 

att fokusera på nuet eftersom att framtiden är oviss och skrämmande. De beskriver 

även att tanken på hur livet hade kunna sett ut är svår att undvika (Collins et al., 

2016). Föräldrar beskriver att när deras svårt sjuka barn vårdas är det viktigt att 

kommunikationen mellan familjen och sjuksköterskan är öppen och ärlig och att 

existentiella frågor, döden och sorg lyfts fram. De betonar också vikten av att ha 

vårdpersonal som kommer nära familjen samt att det är av stor vikt för föräldrarna att 

bli inkluderade i vården av det sjuka barnet så att de inte känner att de förlorar 

kontrollen (Melin-Johansson, Axelsson, Grundberg & Hallqvist, 2014). De beskriver 

vikten av tydlig information samt att de vill kunna ställa frågor och ha tillgång till 

information dygnet runt (Monterosso, Kristjansson & Philips, 2009).  
 

En studie av Imes et al., (2010) visar att när en livskamrat drabbas av svår sjukdom 

upplever den friske partnern förtvivlan samtidigt som denne tar på sig rollen att hålla 

hoppet vid liv. Partners beskriver även vikten av att få tid för sig själv och 

möjligheten till att ta ett steg bort från sjukdomen. Att få information om nuläget och 

vetskap om framtiden kändes viktigt för både partnern och den sjuke (Imes et al., 

2010). Partners beskriver att sjukdomen kommit som en chock som sedan övergått till 

en lättnad över att ha en förklaring till symtomen (Boström & Nilsagård, 2016). Trots 

dåliga besked uttrycker partners att det är viktigt att få korrekt och ärlig information. 

De belyser även att det är svårt att planera livet långsiktigt då framtiden är oviss och 

att små vardagsproblem blir bortglömda och att de på grund av detta minimerar 

planeringen inför framtiden (Olson, 2014).  
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Att vara förälder eller partner beskrivs ovan men hur är det då att vara barn i en sådan 

situation?  

Definition av barn 

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter definieras ett barn som en person som 

ännu inte fyllt 18 år. Enligt tolfte artikeln ska alltid barnets bästa tas i beaktande vid 

alla åtgärder som rör barnet (Sveriges överenskommelse med främmande makter 

[SÖ], 1990:20), detta stadgas även i 2 kapitlet 2 § i Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453). 

Definition av svår sjukdom 

Enligt Socialstyrelsen (2014) definieras allvarlig sjukdom som en sjukdom eller skada 

som blivit diagnostiserad enligt diagnoskriterier och undersökningar och förväntas 

kvarstå i minst 6 månader trots vård eller behandling. För att klassas som allvarlig 

sjukdom ska tillståndet utöver detta uppfylla något av följande kriterier: ge 

omfattande funktionsnedsättning, ha ett framåtskridande förlopp där det finns stor risk 

för försämrad funktionsförmåga inom det närmsta året, vara i fortsatt behov av 

krävande vård efter en tids sjukdom och innebära stor risk för kraftig försämring de 

kommande 5 åren.  

Barns syn på döden 

När svår sjukdom drabbar en familj är samtal om döden svårt att undvika. Barns 

förmåga att förstå döden från ett kognitivt och känslomässigt perspektiv är förknippat 

med ålder och i vilket utvecklingsstadium barnet befinner sig i. Det finns fyra olika 

begrepp som relaterar till förståelsen för döden: irreversibilitet, slutgiltighet, 

orsakssamband och oundviklighet. Barn förvärvar förståelse för dessa begrepps 

innebörd mellan åldrarna 5-10 år (Sood, Razdan, Weller & Weller, 2006). Barn under 

fem år förstår inte att döden är permanent och diffusa begrepp som att personen “gått 

bort” eller “sover”. I förskoleåldern har barn ett så kallat magiskt tänkande där de kan 

tro att deras känslor, tankar och handlingar ger upphov till vad som händer i 

omgivningen. Således kan ett barn i denna ålder tro att han eller hon varit orsaken till 

ett dödsfall. Vid sju års ålder börjar barn förstå att döden inte går att undvika samt att 

döden kan ha olika orsaker såsom sjukdom, olyckor eller ålder. Efter tio års ålder och 

framåt får barn en allt större förståelse för de långsiktiga konsekvenserna av ett 

dödsfall och lär sig se döden från ett mer abstrakt perspektiv (Dyregrov, 2007). För att 

barn ska få en bättre förståelse och förstå att den döde inte kommer tillbaka är det 
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viktigt att de är delaktiga i begravningen, detta innebär även att barnen får en chans 

att ta farväl (Søfting, Dyregrov & Dyregrov, 2015). 

Kristeori och krisbearbetning hos barn 

Förluster för ett barn kan innebära att ett husdjur dör, att någon de tycker om flyttar 

långt bort eller att en kamrat blir sjuk eller dör. Oavsett vilken typ av förlust det 

handlar om kan sorg utlösas hos barnet, vilket kan visa sig på olika sätt beroende på 

person och ålder. Ett barn kan bland annat reagera med protest, förnekelse och 

skuldkänslor (Dyregrov, 2007).  
 

En traumatisk händelse kan innebära att en kris uppstår. En traumatisk händelse kan 

innefatta bland annat sjukdom, dödsfall och olyckor som medför att det finns ett hot 

mot ens liv, sociala identitet, trygghet och/eller grundläggande behov. Den kris som 

kan uppstå till följd av denna typ av händelser innebär att ens erfarenheter och inlärda 

sätt att reagera inte räcker till för att psykiskt övervinna och bearbeta den uppstådda 

situationen. En kris kan delas in i fyra olika faser vilka är chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Vårdpersonal kommer ofta i kontakt med 

personer som befinner sig i de två första faserna. Chockfasen sker i direkt anslutning 

till den traumatiska upplevelsen. Individen förnekar verkligheten och är oförmögen att 

bearbeta händelsen. Individer i detta stadie kan ofta inte ta till sig information som ges 

och har ofta svårigheter att minnas vad som sagts eller hänt. I reaktionsfasen börjar 

individen inse verkligheten för det som hänt eller kommer ske. Försvarsmekanismer 

för att skydda sig själv aktiveras och personen försöker hitta någon mening med 

situationen (Cullberg, 2006). 
 

Hur en kris hanteras beror på ålder och graden av mognad. Reaktionerna mellan barn i 

olika åldrar och vuxna har många likheter, men det finns även skillnader. Eftersom 

barn i förskoleåldern inte har full förståelse för innebörden av en förlust kan de tro att 

den förlorade kommer tillbaka. Små barn är väldigt känsliga för separationer vilket 

kan innebära att de drar sig undan och är rädda för nya människor. Det är inte ovanligt 

att barnen exempelvis lätt blir arga eller får sömnrubbningar. Barn i skolåldern förstår 

innebörden av en förlust och har förvärvat olika strategier för att klara av förlusten. 

En sådan strategi kan vara att barnen försöker ändra det inträffade genom att i fantasin 

komma på handlingar som skulle kunnat förhindra orsaken till förlusten, som att till 
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exempel inbilla sig att de ringt efter hjälp. Det är även vanligt att barn i denna ålder 

har hämndkänslor gentemot personer som enligt dem varit ansvariga för förlusten. Att 

kontrollera situationen på detta sätt kan få barnet att känna sig mindre hjälplös i 

situationen. Under ungdomsåren sker en distansering från föräldrar och andra vuxna 

personer i omgivningen och en egen identitet skapas. Tankarna utvecklas allt mer och 

barnen lär sig förstå innebörden av och tolka händelser ur ett långsiktigt perspektiv. 

Det är vanligt att ungdomar känner skuldkänslor trots att de inte hade kunnat påverka 

situationen. De intensiva känslorna som uppkommer efter en förlust kan leda till att 

ungdomar blir utåtagerande och konflikter med personer som finns i omgivningen är 

vanligt. Rädsla för att tappa kontrollen gör att många ungdomar trycker bort sina 

känslor och reaktioner, detta är särskilt vanligt hos pojkar då det finns kulturella 

normer om att de ska vara starka och inte visa känslor (Dyregrov, 2007).  

Sjuksköterskans roll 

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 2g § och Patientsäkerhetslagen 6 

kapitlet 5 § (SFS, 2010:659) ska sjukvårdspersonal ta hänsyn till barns behov av 

information, råd och stöd om barnets förälder drabbas av svår sjukdom, allvarlig 

skada eller avlider. Informationen ska enligt Patientlagen 3 kapitlet 6 § anpassas till 

mognad och ålder (SFS, 2014:821). För att kunna ge stöd på ett lämpligt sätt är det 

som vårdpersonal viktigt att vara medveten om både psykiska och fysiska besvär som 

kan komma till följd av en kris eller förlust, då det ger ökade krav på vården vilket i 

sin tur leder till ökade samhällskostnader (Socialstyrelsen, 2013). I en studie av Otani 

et al., (2016) framkommer det dock att sjukvårdspersonal känner att de inte har 

tillräckligt med kunskap och erfarenhet om hur de ska ge stöd till barn som har 

föräldrar med cancer, vilket medför att de har svårt att veta hur de ska gå tillväga och 

hur de kan trösta. Sjukvårdspersonalen tyckte att det var svårt att anpassa sitt stöd då 

alla familjer är olika, att en del vill ha mycket stöd och en del vill klara sig själva 

(Otani et al., 2016).  

Teoretisk referensram 

Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori går inte lidande och smärta att undvika 

under livets gång. Miljön spelar en betydande roll för hur individen uppfattar sjukdom 

och lidande och hon menar att upplevelsen är individuell. Teorin belyser att familjen 

är en del av sjuksköterskans omvårdnad tillsammans med patienten och att 

sjuksköterskan ska hjälpa både patienten och dess anhöriga. Genom 
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omvårdnadshandlingar kan en mellanmänsklig relation skapas där roller suddas ut och 

där alla inblandade ses som individer. Sjuksköterskan kan med sin kunskap hjälpa den 

sjuke att söka mening och lära sig hantera sitt lidande, vilket kan leda till personlig 

utveckling. Genom att finna mening med sitt lidande förstärks känslan av hopp, vilket 

medför en mer meningsfull tillvaro som kan bli uthärdlig trots sjukdomen. Hoppet 

bygger på förmågan att kunna lita på omvärlden i de situationer där förmågan att ta 

hand om sig själv brister, vilket kan jämföras med ett barn som behöver lita på 

omvärlden för att överleva. För att detta ska vara möjligt krävs bra kommunikation, 

detta beskrivs vara sjuksköterskans viktigaste verktyg som gör det möjligt att lära 

känna patienten och att på så sätt kunna ge bästa möjliga omvårdnad som är anpassad 

efter individens behov. För att kunna kommunicera på ett bra sätt menar Travelbee att 

det krävs goda kunskaper om det medicinska tillståndet, situationen och social 

kompetens. Genom att veta syftet med kommunikationen och ställa öppna frågor kan 

sjuksköterskan skapa rum för patienten att berätta om sig själv, vilken hjälp som 

önskas och hur det kan göras på bästa sätt (Jahren Kristoffersen, 2006). 
 

När en familjemedlem är svårt sjuk är det av stor vikt att tillämpa familjecentrerad 

omvårdnad. Om fokus endast riktas mot den sjuke hamnar resterande 

familjemedlemmar i bakgrunden vilket kan leda till att viktig information som kan 

förbättra vården går förlorad. Sjuksköterskan och familjemedlemmar bör samverka 

som en enhet för att bidra med olika typer av kunskap som kan gynna vården av den 

sjuke och för att ge stöd inför sorgearbetet. Alla parter ska ses som jämbördiga och på 

så sätt värderas allas kompetens lika mycket. Sjuksköterskan bidrar med sin 

professionella kunskap och familjen med de erfarenheter, resurser och styrkor de 

besitter (Benzein et al., 2012a).  

 

Relationen mellan sjuksköterskan, familjen och den sjuke har betydelse för hur 

lidandet upplevs minska och välbefinnandet upplevs öka (Bell, 2011). När den första 

kontakten skapas bör sjuksköterskan tänka på att vara tillmötesgående, artig och visa 

respekt vilket ger grund till känsla av tillgänglighet och förtroende hos familjen. Till 

följd av detta skapas en relation med förtroende och trygghet (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2012b). Enligt Benzein et al., (2012b) menar Wright och Leahey att alla 

möten mellan patient och sjuksköterska ses som omvårdnadsåtgärder där information 

ges och införskaffas, omvårdnadsbehov identifieras, samtal sker och där familjen får 
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vara en del av vårdplaneringen. Sjuksköterskan bör reflektera över vad denne kan 

bidra med gällande relationen till familjen och vara närvarande, genuin och våga 

närma sig i mötet med familjen (Benzein et al., 2012b).   

Problemformulering 

Att ge stöd för både patienter och anhöriga är en uppgift som är vanligt 

förekommande i sjuksköterskans yrkesutövning. Enligt både Hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 2g § och Patientsäkerhetslagen 6 kapitlet 5 § (SFS, 

2010:659) är sjuksköterskan skyldig att ta hänsyn till barns behov av information, 

stöd och råd. Det framkommer att sjukvårdspersonal upplever att det är svårt att ge 

stöd till barn och att de saknar kunskap om hur de ska gå tillväga (Otani et al., 2016 ). 

Vid en traumatisk händelse som när en familjemedlem drabbas av svår sjukdom kan 

en kris uppstå, vilket kan leda till olika reaktioner hos barnet beroende på person och 

ålder (Dyregrov, 2007). Med hänsyn till detta kan denna studie ge sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal ökad kunskap om vilket stöd barn behöver samt ge ökad 

förståelse för hur sorg påverkar barnet. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskan kan ge stöd till 

ett barn (<18 år) som har ett svårt sjuk syskon eller en förälder samt vilka 

konsekvenser som kan uppstå till följd obearbetad sorg. 
 

Frågeställningar 

 

1. På vilket sätt kan sjuksköterskan ge stöd till ett barn med en svårt sjuk 

familjemedlem? 

2. Vilka konsekvenser kan obearbetad sorg leda till hos ett barn? 
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METOD 

Design 

En litteraturstudie genomfördes för att få en sammanställning av tidigare forskning 

och en överblick av kunskapsläget inom det valda området (Forsberg & Wengström, 

2015).  

 

Det valda ämnet handlar om att vara barn som nära anhörig när en familjemedlem 

drabbas av svår sjukdom. Vad som utgör en familj kan definieras på olika sätt och 

behöver inte innebära den traditionella kärnfamiljen (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2012a). Vi har i detta arbete valt att definiera familjemedlem som syskon eller 

förälder. 

Sökstrategi 

Urval av databaser 

Databaser som användes för litteratursökning var PubMed och Cinahl på grund av att 

de har ett brett utbud av vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2015).  

Sökord 

För att söka efter artiklar i de valda databaserna användes specifika sökord genom 

fritextsökning. För denna studie var de aktuella sökorden: Children, death, siblings, 

bereavement, experiences, parent, grief, dying, needs, adolescent, depression, 

childhood, parental, die och cancer. De valda sökorden användes i olika 

kombinationer för att hitta originalartiklar som kunde besvara syftet. Vid stort antal 

sökträffar kompletterades kombinationen med ytterligare sökord för att reducera 

antalet sökträffar. Svensk MeSH (Medical Subject Headings) användes inte för att 

formulera relevanta sökord då den inledande fritextsökningen resulterade i relevanta 

sökträffar. Den primära sökningen genomfördes i september 2016, därefter gjordes 

ytterligare en sökning i slutet av november för att kontrollera att inga nya relevanta 

artiklar tillkommit. Denna kompletterande sökning resulterade i två nya artiklar. 

Utfall av litteratursökning från den senaste sökningen i PubMed redovisas i Tabell 1. 

Vid sökning i Cinahl framkom inga sökresultat som var relevanta utifrån syfte utöver 

de som redan framkommit i PubMed, utfallet redovisas därav inte i Tabell 1.   
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Tabell 1. Utfall av sökning i PubMed. 

Datum 
Pubmed 

Kombination av 
sökord 

Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstract* 

Hela 
artikeln 
läst 

Inkluderade 
artiklar 

 
2016-11-24 

Cancer, grief, 
siblings 

15 8 5 
 

2  

2016-11-24 Cancer, parent, 
dying 

55 7(+1) 6 4 

2016-11-24 Parent, childhood, 
grief 

48 4 2 1 

2016-11-24 Parental, death, 
childhood, 
depression 

39 3 1 1 

2016-11-24 Siblings, 
bereavement, 
cancer 

33 12 (+7) 6  2 

2016-11-24 Siblings, children, 
cancer, 
experiences 

32 7 (+2) 
3  0 

2016-11-24 Siblings, die 51 4 (+1) 2  1  

Totalt  273 45 (+11) 25  11 

* Duplikat av artiklar som förekommit i tidigare sökning presenteras inom parantes och ingår inte i nästa 

urvalsfas. 

Urval av litteratur 

Ett urval av artiklar gjordes som ansågs vara relevanta för att besvara syfte och 

frågeställningar i litteraturstudien. Inklusionskriterier för denna studie var 

originalartiklar publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Artiklarna var på engelska eller 

svenska och publicerade de senaste tio åren. Både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderades. De inkluderade studierna undersökte barns (<18 år) behov av stöd när 

en familjemedlem var drabbad av svår sjukdom, hur sjuksköterskan kunde ge stöd och 

vilka konsekvenser obearbetad sorg kunde leda till. Studier som handlade om 

personer över 18 år inkluderades om resultatet beskrev en situation då personen hade 

en svårt sjuk familjemedlem under barndomen. Översiktsartiklar exkluderades.  

 

Efter sökning på valda sökkombinationer lästes samtliga titlar. De titlar som 

bedömdes vara relevanta gick sedan vidare till nästa steg där abstrakt granskades. 
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Efter granskning av abstrakt lästes artikeln i sin helhet om den ansåg vara relevant för 

att svara till syfte och frågeställningar. Av de totalt 25 artiklar som lästes i sin helhet 

exkluderades 14 artiklar då de inte svarade på syftet på grund av att till exempel 

åldersspannet var felaktigt. De 11 artiklar som slutligen inkluderades, varav sex 

kvalitativa och fem kvantitativa genomgick en kvalitetsgranskning.   

Bearbetning och analys 

Kvalitetsgranskningen av de ingående studierna gjordes efter en modifierad version 

av Forsberg och Wengströms (2015) checklistor för kvalitetsgranskning för både 

kvalitativa och kvantitativa studier. Dessa modifierades genom att de ursprungliga 

frågorna omformulerades så de kunde besvaras med ja/nej/vet ej. Svaret ja fick ett 

poäng och nej samt vet ej fick noll poäng. Dessa poäng översattes sedan till 

procentenhet där 60-69% gav låg kvalitet, 70-79% gav medelgod kvalitet och 80-

100% gav hög kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006), se bilaga 1. Liknande 

frågor omformulerades och sattes ihop till en fråga, och i enskilda fall exkluderades 

frågor om de ansågs vara irrelevanta för bedömning av kvaliteten på studien. 

Granskningen av studierna innefattade syfte, frågeställningar, urval, design, 

mätinstrument samt analys och tolkning. Utifrån checklistornas frågor bedömdes 

varje enskild studie och värderades sedan för att delas in i hög, medelgod eller låg 

kvalitet. Båda författarna kvalitetsgranskade varje artikel individuellt och frågor som 

besvarats olika diskuterades. I de fall båda författarna angivit vet ej på en fråga blev 

det slutgiltiga svaret nej. Åtta studier av hög kvalitet och tre studier av medelgod 

kvalitet har inkluderats i denna litteraturstudie. Ingen studie bedömdes ha låg kvalitet 

efter kvalitetsgranskning. Efter kvalitetsgranskningen gjordes en utförlig genomgång 

av artiklarnas innehåll och resultat, se bilaga 2.  
 

Efter att artiklarna granskats av båda författarna analyserades resultatet. Artiklarnas 

delades in i områden som baserades på studiens frågeställningar. Studier som 

handlade om hur sjuksköterskan kan ge stöd och studier som handlade om vilka 

konsekvenser obearbetad sorg kan leda till separerades och sorterades var för sig. 

Därefter gjordes en innehållsanalys av studiernas resultat. Utifrån vad artikeln 

handlade om skapades koder som markerades på artikelns framsida för att få en 

överskådlig blick över innehållet. Koderna kondenserades sedan till kategorier. Totalt 

framkom fem kategorier (Forsberg & Wengström, 2015), se tabell 2.  
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Tabell 2. Områden och kategorier	  

Områden Hur sjuksköterskan kan ge stöd Konsekvenser av obearbetad sorg 
 Kategorier 
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Alvariza et al.,  
2016 
 

x x x   

Berg et al., 
2016 
 

   x  

Bolton et al., 
2016 
 

   x x 

Bylund-Grenklo et 
al., 
2016 
 

   x  

Bylund-Grenklo et 
al.,  
2014 

    x 

Bylund Grenklo et 
al.,  
2013 

x     

Finch & Gibson, 
2009 
 

x x    

Jenholt Nolbris et 
al., 
2014 

x   x  

Lövgren et al., 
2015 
 

x x    

Steele et al.,  
2013 
 

x x x   

Sveen et al., 
2015 
 

x x x   
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Etiska överväganden 
 
Vid litteraturstudier görs etiska överväganden vad gäller urvalet artiklar och hur de 

presenteras. Inkluderade originalartiklar i denna litteraturstudie är godkända av en 

etisk kommitté eller så har etiska överväganden gjorts i samband med studien. 

Samtliga artiklar redovisades oberoende av resultat och exkluderades inte om de inte 

överensstämde med författarnas åsikt (Forsberg & Wengström, 2015).  

RESULTAT 
	
Resultatet består av totalt fem identifierade kategorier: ge information, inkludera och 

uppmärksamma, erbjuda samtalsstöd, ångest och depression och självskadebeteende 

och substansbruk. 

Hur sjuksköterskan kan ge stöd 

 
Resultatet inom detta område utgår från totalt sex kvalitativa studier och en 

kvantitativ. Fyra studier avser barn som har en cancersjuk förälder (Alvariza, 

Lövgren, Bylund-Grenklo, Hakola, Fürst & Kreicbergs, 2016; Bylund-Grenklo, 

Kreicbergs, Valdimarsdóttir, Nyberg, Steineck & Fürst, 2013; Finch & Gibson, 2009; 

Sveen, Kreicbergs, Melcher & Alvariza, 2015). Tre studier berör barn där föräldern 

avlidit till följd av sjukdomen varpå uppföljning gjorts 6-9 år efter dödsfallet 

(Alvariza et al., 2016; Bylund-Grenklo et al., 2013) samt 3-12 månader efter 

dödsfallet (Sveen et al., 2015). Två av dessa tre var av kvalitativ ansats (Sveen et al., 

2015; Alvariza et al., 2016) och en av kvantitativ (Bylund-Grenklo et al., 2013). En 

kvalitativ studie avser barn med en förälder som har en cancerdiagnos (Finch & 

Gibson, 2009). Två av studierna avser barn som har ett syskon som avlidit på grund 

av cancer (Lövgren, Bylund Grenklo, Jalmsell, Eilegård Wallin & Kreicbergs, 2015a; 

Steele et al., 2013) och en avser barn som har ett syskon med en cancerdiagnos som 

fortfarande lever eller har avlidit (Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström, 2014), se 

tabell 2. 

Ge information 

Barn till svårt sjuka föräldrar angav att bra kommunikation bygger på öppenhet, tillit 

(Finch & Gibson, 2009) och ärlighet (Finch & Gibson, 2009; Alvariza et al., 2016). 

Barn menade att vårdpersonal inte ska undanhålla någon information, försköna 
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sanningen eller på något sätt bidra till falska förhoppningar och inte heller undvika 

svåra och känsliga ämnen för att försöka skydda barnet. Efter samtal med 

sjukvårdspersonal önskade barnen få återkoppling för att vara säker på att 

informationen som förmedlas uppfattats på rätt sätt. Information om försämring kunde 

hjälpa barnet att förbereda sig för vad som kommer ske. Barnen uttryckte att 

konversationer angående den svåra situationen de befinner sig i kan upplevas jobbiga 

och smärtsamma men kan vara till hjälp i framtiden och även underlätta 

sorgeprocessen (Alvariza et al., 2016). Det framkom även att en del barn endast ville 

få informationen om vilka effekter och biverkningar de läkemedlen som föräldern fick 

hade (Finch & Gibson, 2009).  
 

Barn med ett svårt sjukt syskon betonade vikten av att sjukvårdspersonal fokuserade 

på de ljusa ögonblicken och ingav glädje och hopp även under tuffa perioder. 

Samtidigt uttryckte de vikten av att sjukvårdspersonalen var realistisk och ärlig när de 

gav information (Lövgren, 2015a). De ville gärna ha information direkt från 

sjukvårdspersonalen och inte genom sina föräldrar (Lövgren et al., 2015a; Steele et 

al., 2013). Barnen ville att informationen från sjukvårdspersonalen skulle anpassas 

och göras förståelig efter det friska barnets ålder. Att sjukvårdspersonalen förmedlade 

informationen på ett lekfullt sätt genom att använda bilder och figurer uppskattades 

mer än att få information på ett formellt sätt (Lövgren et al., 2015a).  
 

Barn som förlorat ett syskon eller förälder upplevde i efterhand att de inte fått 

tillräckligt med information från sjukvårdspersonalen om sjukdomen och hur 

allvarligt tillståndet var (Sveen et al., 2015, Steele et al., 2013). De betonade att 

information om sjukdomen, behandlingen och prognosen var viktigt, samt att 

informationen gavs kontinuerligt under hela sjukdomsförloppet (Lövgren et al., 

2015a: Alvariza et al., 2016; Jenholt Nolbris et al., 2014).  
 

“ It would have been much easier if a nurse or doctor had talked to me about what 

would happen; for I knew nothing at all about the treatment and side effects” (Flicka, 

13 år i Jenholt Nolbris et al., 2014). 
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Även föräldrar som har svårt sjuka barn menar att det är viktigt att syskonen får 

information och blir inkluderade av sjukvårdspersonalen då föräldrarnas fokus ofta 

ligger på det sjuka barnet (Steele et al., 2013).  
 

Barn till svårt sjuka föräldrar gav rådet till sjukvårdspersonal att stötta och uppmuntra 

föräldrar till att prata med sina barn. Samtidigt sa de att sjukvårdspersonal skulle vara 

försiktiga med att lämna föräldrarna ensamma med ansvaret att informera barnet. De 

rådde sjukvårdspersonal till att bjuda in barnen till familjemöten och individuella 

konversationer. De sa även att sjukvårdspersonal inte bör ta för givet att alla föräldrar 

kan prata på ett ärligt sätt om deras sjukdomssituation (Alvariza et al., 2016). Barn 

som hade ett svårt sjukt syskon gav rådet till sjukvårdspersonal att föräldrar borde få 

mer information av dem hur de ska prata med, hjälpa och involvera syskon i deras 

brors eller systers vård (Lövgren et al., 2015a).  
 

Barn som fått otillräcklig information gällande sin förälder i det palliativa skedet och 

efter bortgång hade en signifikant högre risk att känna misstro till sjukvården än de 

barn som fått information (Bylund-Grenklo et al., 2013). 

Inkludera och uppmärksamma  

Barn som förlorat en förälder till följd av svår sjukdom betonade vikten av att bli 

sedda, bekräftade och att få uppmärksamhet av sjukvårdspersonalen. De gav även 

rådet till sjukvårdspersonal att prata med barnen om småsaker och vardagslivet och att 

inte endast fokusera på sjukdomen. De menade att de då skulle få andrum men ändå 

känna sig sedda och bekräftade. De rådde sjukvårdspersonal till att ha ett öppet sinne 

och acceptera reaktioner och responser. Att de skulle möta barnen på ett ödmjukt sätt 

och samtidigt inte tycka synd om dem (Alvariza et al., 2016). Andra barn i samma 

situation uttryckte vilja att bli inkluderade och närvarande men att det ibland var för 

smärtsamt att se föräldern försämras och vara utsatt för sjukdomen. De uttryckte även 

hur de ville minnas föräldern så som denne var innan sjukdomen och att det därför var 

jobbigt att bli inkluderad (Sveen et al., 2015). 
 

Barn som hade en svårt sjuk förälder som fortfarande var i livet sa att det var viktigt 

att få en bra sista tid tillsammans med föräldern. De rådde sjukvårdspersonal att 

uppmuntra och stötta barn till att spendera tid tillsammans med sin förälder. Barnen 

beskrev också att det var viktigt att känna att det var tillåtet att skratta och vara glada 
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tillsammans med föräldern trots sjukdomen. De gav rådet till sjukvårdspersonal att 

rekommendera lämpliga aktiviteter som är underhållande och som distraherar från 

sjukdomen som de kan göra tillsammans med föräldern (Alvariza et al., 2016). En del 

barn uttryckte att de kände oro och ångest inför att besöka sin sjuka förälder på 

sjukhuset och att de därför ville ha så lite kontakt med sjukvårdspersonalen som 

möjligt (Finch & Gibson, 2009). 
 

Barn med svårt sjukt syskon ville vara mer inkluderade i vården av sitt syskon än vad 

de var. De poängterade även vikten av att sjukvårdspersonalen skulle ta sig tid till alla 

familjemedlemmar (Lövgren et al., 2015a). Barn menade att det var viktigt att få 

chansen att besöka sitt syskon på sjukhuset och spendera tid tillsammans (Steele et al., 

2013). De rekommenderade att sjukvårdspersonalen skulle göra saker för att 

distrahera, såsom att se på film eller spela spel. Barnen poängterade även att det var 

de små sakerna som var både viktiga och uppskattade, att som sjukvårdspersonal till 

exempel ge ett klistermärke, en kopp te eller en kram (Lövgren et al., 2015a). 

Erbjuda samtalsstöd 

Barn som hade en förälder som avlidit hanterade dödsfallen på olika sätt när det kom 

till att prata om situationen. En del av barnen uttryckte stort behov av att prata under 

sjukdomsförloppet och efter dödsfallet (Sveen et al., 2015). Hos de barn som ville 

prata uttrycktes en önskan om att de skulle bli erbjudna psykologiskt stöd. Detta i 

olika former, individuellt och på gruppnivå, stöd från skolan, psykologer eller 

terapeuter. Vissa barn tyckte också att någon form av psykiskt stöd skulle vara 

obligatoriskt för barn vars föräldrar är döende och att det annars skulle leda till 

konsekvenser senare i livet (Alvariza et al., 2016).   
 

“Spoke to school counsellor once a week. Great support, very good to talk about it 

sometimes. No one needs to solve. No need to comfort. I just need to talk about it 

without interruption” (Flicka, 16 år i Sveen et al., 2015). 
 

Barn till svårt sjuka föräldrar föreslog även att vårdpersonal skulle kunna förmedla 

information om till exempel forum online där de kunde möta andra i samma situation. 

Även att sjukvårdspersonal skulle råda barnen att prata med vänner de litar på 

(Alvariza et al., 2016). Barn som haft ett svårt sjukt syskon önskade att få delta i en 
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stödgrupp med personal som är specialiserad på att arbeta med barn (Steele et al., 

2013). 
 

En del barn som haft en förälder som avlidit uttryckte inte samma behov av att prata. 

Det mest framträdande var inställningen att välja att inte prata om situationen 

eftersom att de då fick distansera sig från verkligheten. Några barn uppgav att de inte 

hade någon att prata med. Att samtala med vänner förekom inte ofta och förklaringen 

till detta var att inte veta hur de skulle prata om situationen och med vem eller att de 

inte ville bli annorlunda behandlade. De ville inte att andra skulle veta eftersom det 

medförde att barnen kunde fortsätta livet som vanligt (Sveen et al., 2015). 

Konsekvenser av obearbetad sorg 

Resultatet inom detta område grundar sig på fyra kvantitativa studier, och en 

kvalitativ. Två av de kvantitativa studierna avser barn som förlorat en förälder till 

följd av cancer 6-9 år tidigare (Bylund Grenklo, Fürst, Nyberg, Steineck & 

Kreicbergs, 2016; Bylund Grenklo, Kreicbergs, Valdimarsdottír, Nyberg, Steineck & 

Fürst, 2014). En studie avser personer som förlorat en förälder av naturliga orsaker 

under barndomen (Berg, Rostila & Hjern, 2016) och en studie avser barn som haft ett 

syskon som avlidit på grund av ospecificerad orsak (Bolton et al., 2016). Den 

kvalitativa studien återkommer från föregående område och avser barn som har ett 

syskon med en cancerdiagnos som fortfarande lever eller har avlidit (Jenholt Nolbris 

et al., 2014), se tabell 2. 

Ångest och depression 

Av 622 barn som haft en förälder som avlidit uppgav 49% att de hade obearbetad sorg 

6-9 år efter dödsfallet. Hos döttrar ledde obearbetad sorg till ökad risk för utmattning 

och förskrivning av lugnande läkemedel. Hos söner var det vanligare att det ledde till 

självskadebeteende och känslor av likgiltighet. Hos både döttrar och söner fanns det 

ökad risk för depression, fatigue och insomnia (Bylund-Grenklo et al., 2016). Barn 

som hade ett syskon med svår sjukdom upplevde ångest och sömnsvårigheter i 

samband med sjukdomsbeskedet (Jenholt Nolbris, 2014). Barn som haft en förälder 

som avlidit under barndomen hade ökad risk att bli inlagd på sjukhus för depression 

på grund av förlusten, jämfört med barn som inte hade en förälder som avlidit. För de 

barn som förlorat båda sina föräldrar fanns det ingen ökad risk att vårdas på sjukhus 

på grund av depression jämfört med de barn som förlorat en förälder, dock fanns en 
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ökad risk att söka vård inom öppenvården. Barn som förlorat sin förälder innan 

skolåldern löpte större risk att bli inlagd på sjukhus och bli vårdad inom öppenvården 

för depression jämfört med de som förlorat sin förälder i tonåren (Berg et al., 2016). 

Barn som var över 13 år när syskonet avled hade ökad risk att drabbas av psykisk 

ohälsa såsom depression och ångest två år efter dödsfallet jämfört med en 

kontrollgrupp av barn som inte förlorat ett syskon. Av barnen som förlorat ett syskon 

diagnostiserades 25 % med en psykisk sjukdom jämfört med 17 % av kontrollgruppen 

(Bolton et al., 2016).  
 

Vid en jämförelse av psykisk ohälsa i perioden före och efter dödsfallet hos de barn 

som förlorat ett syskon visade barn som var yngre än 13 år när syskonet dog 

signifikant högre risk för depression efter dödsfallet än de barn som var över 13 år. 

De yngre barnen hade även högre grad av ångest och behov av läkarbesök eller 

sjukhusinläggning på grund av psykisk ohälsa. Hos de barn som varit över 13 år vid 

dödsfallet var följderna desamma, dock i lägre grad (Bolton et al, 2016).  

Självskadebeteende och substansbruk 

Gällande barn som förlorat sin förälder uppgav 19% att de haft självskadebeteende 

efter bortgången. En signifikant ökad risk för självskadebeteende fanns hos barn som 

förlorat en förälder och samtidigt uppgav något av följande under sjukdomstiden: inte 

litade på sjukvården och vad den erbjöd den sjuke föräldern eller haft en förälder som 

varit sjukskriven för depression, alkohol, spel eller drogberoende. Det som påverkade 

mest var om barnet innan och efter sjukdomen haft dåliga familjeförhållanden 

(Bylund-Grenklo et al., 2014). Barn över 13 år som förlorat ett syskon löpte dubbelt 

så hög risk att begå självmordsförsök, samt ökad risk att bruka alkohol och droger 

jämfört med barn som inte förlorat ett syskon (Bolton et al., 2016).  

DISKUSSION 
	
Resultatet av denna litteraturstudie tyder på att information (Alvariza et al., 2016; 

Bylund-Grenklo et al., 2013; Finch & Gibson, 2009; Jenholt Nolbris et al., 2014; 

Lövgren et al., 2015a; Steele et al., 2013; Sveen et al., 2015; ), att inkludera och 

uppmärksamma (Alvariza et al., 2016; Finch & Gibson, 2009; Lövgren et al., 2015a; 

Steele et al., 2013; Sveen et al., 2015) och ge samtalsstöd (Alvariza et al., 2016; 
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Steele et al., 2013; Sveen et al., 2015) är viktiga aspekter vad gäller stöd 

sjuksköterskan kan ge, samt att otillräckligt stöd och obearbetad sorg kan leda till 

både psykiska sjukdomar (Berg et al., 2016; Bolton et al., 2016) Bylund Grenklo et 

al., 2016; Jenholt Nolbris et al., 2014) såväl som olika typer av självskadebeteende 

(Bolton et al., 2016; Bylund Grenklo et al., 2014). 

Resultatdiskussion 

Hur sjuksköterskan kan ge stöd 

I resultatet av denna litteraturstudie framkom det att barn som har ett sjukt syskon 

eller förälder ansåg att de ville bli inkluderade i vården och bli uppmärksammade av 

personalen (Lövgren et al., 2015a; Alvariza et al., 2016). De ansåg att det var viktigt 

att sjukvårdspersonalen gav information på ett realistiskt, öppet och ärligt sätt 

(Lövgren, 2015a; Finch & Gibson, 2009) och att de fick information kontinuerligt om 

sjukdomen, förloppet och prognosen (Lövgren et al., 2015a: Alvariza et al., 2016). De 

barn som har en svårt sjuk förälder har uttryckt att de inte vill att sjukvårdspersonal 

ska undanhålla information, försköna sanningen eller ge falska förhoppningar om sin 

förälders tillstånd (Alvariza et al., 2016), samtidigt som de barn som har ett sjukt 

syskon vill att informationen ska ges direkt till dem och inte genom sina föräldrar 

(Lövgren et al., 2015a; Steele et al., 2013). I likhet med detta har även föräldrar till 

svårt sjuka barn beskrivit att de tycker att det är viktigt med bra kommunikation och 

att sjukvårdspersonal ger öppen och ärlig information gällande sitt barns sjukdom och 

att det är viktigt att bli inkluderad för att inte förlora kontrollen (Melin Johansson, 

2014). Likaså menar parters till en svårt sjuk att de uppskattar att få både information 

om nuläget och framtiden och att det trots dåliga besked tycker att det är viktigt att få 

korrekt information (Olson, 2014). Detta innebär att det finns likheter i hur anhöriga 

vill ha information vare sig det rör sig om ett syskon, förälder eller partner samt att 

det är av stor vikt att sjukvårdspersonal ger information till anhöriga. För att ge 

information krävs bra kommunikation. Travelbees teori bygger på att kommunikation 

är en central del i omvårdnaden och genom att ha ett mål med informationen och 

ställa öppna frågor kan detta göras på ett bra sätt. Detta leder till att patienten kan 

öppna upp sig om sina önskemål (Jahren Kristoffersen, 2006). Detta kan även tänkas 

appliceras på familjen, där sjuksköterskan genom bra kommunikation kan få kunskap 

om hur anhöriga vill bli inkluderade i vården och vilken information de önskar att få. 
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Resultatet visade att information om försämring kan hjälpa barnet att förbereda sig för 

vad som kommer ske. Barnen uttryckte att konversationer angående den svåra 

situationen de befinner sig i kan upplevas jobbiga och smärtsamma men att de inte 

ville att sjukvårdspersonalen skulle undanhålla information i tron om att de på så sätt 

skyddas. Att få information kunde även vara till hjälp för framtiden och underlätta 

sorgeprocessen (Alvariza et al., 2016). Bristande information i det palliativa skedet 

visade sig även leda till ökad misstro till sjukvården (Bylund-Grenklo et al., 2013), 

vilket i sin tur kunde leda till ökad risk för självskadebeteende (Bylund-Grenklo et al., 

2014). För sjukvårdspersonal kan det upplevas svårt att ge information som rör 

negativa besked då det kan vara påfrestande för patienten och anhöriga och ge upphov 

till starka reaktioner. Ur ett etiskt perspektiv kan sjukvårdspersonal i dessa situationer 

ifrågasätta om det är nödvändigt att berätta allt, i syfte att skydda patienten eller 

anhöriga från information som de kanske inte vill veta eller endast kommer må dåligt 

av (Arlebrink, 2013). Trots att dessa funderingar kan uppkomma, visar resultatet att 

det är viktigt att ge uppriktig information då det kan gynna barnet vad gäller både 

sorgbearbetning och psykisk hälsa. 
 

Resultatet tyder på att barn vill att informationen från sjukvårdspersonalen ska 

anpassas efter ålder så att informationen blir förståelig. Barnen uppskattade att 

personalen använde bilder och figurer och förmedlade informationen på ett lekfullt 

sätt (Lövgren et al., 2015a). Enligt Dyregrov (2007) förstår barn under fem år inte 

diffusa begrepp och att döden är permanent, medan förskolebarn kan tro att saker som 

händer i omgivningen orsakas av deras tankar och fantasier. Det är först vid sju års 

ålder som barnet börjar förstå att döden kan ha olika orsaker, såsom sjukdom och 

olycka. Detta kan vara av fördel att ha i åtanke när sjuksköterskor kommunicerar med 

barn så de kan anpassa sitt språk på ett lämpligt sätt.   
 

Det framgick i resultatet att barnen ville att sjukvårdspersonalen skulle ge 

återkoppling efter information givits för att säkerhetsställa att det som sagts uppfattats 

på rätt sätt (Alvariza et al., 2016). Detta kan kopplas till att en traumatisk händelse 

kan leda till en kris där en naturlig reaktion kan vara att ha svårigheter att ta till sig 

information och minnas vad som har sagts (Cullberg, 2006). 
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Det framkom även att barn tyckte att det var viktigt att spendera tid med sitt sjuka 

syskon eller förälder (Steele et al., 2013; Alvariza et al., 2016). Barn ville att 

sjukvårdspersonal skulle uppmuntra och informera föräldrarna om hur de ska prata 

med och inkludera sina barn i vården av sitt sjuka syskon (Lövgren et al., 2015a; 

Alvariza et al., 2016). Även föräldrar till sjuka barn ansåg att det var viktigt att det 

friska syskonet inkluderades då fokus ofta hamnar på det sjuka barnet (Steele et al., 

2013). En del av de barnen som hade en sjuk förälder uttryckte däremot att det var 

jobbigt att besöka sjukhuset och ha kontakt med sjukvårdspersonalen då det medförde 

oro och ångest (Finch & Gibson, 2009). Det är minst lika viktigt att inkludera barn i 

vården som att ta hänsyn till de som upplever det jobbigt. Vi anser att sjuksköterskan 

kan hjälpa barn som tycker det är jobbigt genom att använda familjecentrerad 

omvårdnad och anpassa sitt stöd utifrån situationen. Att tillämpa familjecentrerad 

omvårdnad och vara uppmärksam så att fokus inte endast riktas mot patienten så att 

övriga familjemedlemmar hamnar i bakgrunden är av stor vikt. Detta eftersom vården 

gynnas av sjuksköterskans och familjemedlemmarnas olika typer av kunskap. Även 

sorgearbete kan gynnas av ett bra samarbete (Benzein et al, 2012a). Wright och 

Leahey menar att varje möte mellan sjuksköterskan och patienten är en 

omvårdnadsåtgärd där familjen får vara en del av vårdplaneringen (i Benzein et al., 

2012b). Genom att våga närma sig familjen och vara närvarande bidrar 

sjuksköterskan till relationen med familjen (i Benzein et al., 2012a). Även inom 

Travelbees teori ska familjen inkluderas i omvårdnaden (Jahren Kristoffersen, 2006).  

   

Barn med ett cancersjukt syskon betonade vikten av att sjukvårdspersonal fokuserade 

på de ljusa ögonblicken och ingav glädje och hopp även under kritiska perioder 

(Lövgren., 2015a). Även barn med en sjuk förälder upplevde att det var viktigt att 

kunna skratta och vara glada med föräldern trots sjukdomen (Alvariza et al., 2016). 

Enligt Travelbees teori förstärks känslan av hopp genom att finna mening med sitt 

lidande vilket även kan leda till personlig utveckling (Jahren Kristoffersen, 2006). 

Detta kan kopplas till så kallad positiv psykologi som syftar till att få förståelse och 

främja välbefinnande genom att ta till vara på positiva psykosociala egenskaper såsom 

optimism, socialt engagemang och förmåga att tackla motgångar (Jeste, Palmer, 

Retthew & Boardman, 2015). Att ta hänsyn till detta är viktigt då det har visat sig att 

optimism och positivt tänkande kan leda till både fysiska och psykiska hälsovinster 
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och att förmågan att hantera en svår situation kan gynnas (Carver, Scheier & 

Segerstrom, 2010). 

Konsekvenser av obearbetad sorg 

I resultatet framkom det att barn som har förlorat ett syskon eller förälder hade högre 

risk för depression och ångest. Det framkom även att barn hade ökad risk för 

självmordsförsök och bruk av alkohol och droger (Bolton et al., 2016) och att 

obearbetad sorg har visat sig leda till fatigue, depression, insomnia, utmattning, 

förskrivning av lugnande läkemedel, självskadebeteende och känslor av likgiltighet 

(Bylund-Grenklo et al., 2016). Dessa resultat kan ha ett tänkbart samband med det 

som Cullberg (2006) beskriver, att när ett syskon eller förälder är svårt sjuk eller 

avlider innebär det en stor psykisk påfrestning som kan leda till en kris. Att stå vid 

sidan när en anhörig är svårt sjuk innebär att barnet i detta fall får bevittna den sjuke 

bli svagare, får ändrat utseende, utsättas för krävande behandlingar och få försämrad 

funktionsförmåga vilket skapar oro (Kopshak Sheenan et al., 2016). Sjukdom kan 

dessutom medföra att den sjuka personen inte längre agerar så som den vanligtvis gör 

vilket kan vara skrämmande för anhöriga (Otani et al., 2016). Barn som haft ett sjukt 

syskon menar även att förändringar hos den sjuke kan leda till känslor av hjälplöshet 

och lidande då det inte går att påverka situationen. De menade även att 

dödsögonblicket var obehagligt och att dramatiska fysiska förändringar såsom 

förändrat andningsmönster, kramper, och låg hjärtfrekvens ledde till rädsla. Det fanns 

även en känsla av att inte veta vad som pågick och att de efter dödsfallet hade känslor 

av skuld och tomhet (Lövgren, 2015b). 
 

Den ökade risken för psykisk ohälsa som resultaten påvisade (Bolton et al., 2016; 

Berg, 2016; Bylund-Grenklo et al., 2016) var särskilt hög hos barn som var under 13 

år eller i skolåldern (Bolton et al., 2016). Självskadebeteende var även vanligare i 

samband med dåliga familjeförhållanden (Bylund-Grenklo et al., 2014). Att små barn 

hade särskilt hög risk för psykisk ohälsa kan tänkas ha ett samband med att de är 

känsligare för förluster. Detta på grund av att de behöver tillförlita sig på personer i 

omgivningen i större utsträckning än äldre barn som tar ett steg bort från familjen för 

att skapa en egen identitet (Dyregrov, 2007). Vid svår sjukdom ändras även 

familjestrukturen oavsett om det är ett barn eller en vuxen som är sjuk. Då en förälder 

avlider kan det innebära att den kvarvarande föräldern får ta på sig uppgifter som den 



	

	 21	

avlidne föräldern tidigare hade, vilket leder till att kravet på föräldern ökar som 

plötsligt måste ta hand om familjen på egen hand (Rostila & Sareela, 2010). Likaså 

påverkas familjesituationen när ett syskon är sjuk eller avlider då rutiner, roller och 

arbetsfördelning inom familjer förändras (Jenholt Nolbris, 2015). Barn har i en 

tidigare studie uttryckt att de fått ta ansvar för hushållssysslor och att de fått ansvara 

för sysslor som “vanliga” barn inte behöver tänka på (Kopshak Sheenan et al., 2016). 

Denna förändrade familjetillvaro ökar kravet på det friska eller efterlevande syskonet 

som ofta hamnar i skymundan och blir bortglömt när föräldrarna riktar fokus på det 

sjuka barnet (Jenholt Nolbris & Hellström, 2005).  
 

I det framkomna resultatet avseende substansbruk och självmordsförsök var risken 

särskilt hög hos barn över 13 år (Bolton et al., 2016). Detta stödjs av en rapport gjord 

av Folkhälsomyndigheten (2016) som påvisar att sjukhusvård till följd av 

självskadebeteende är vanligast i åldrarna 15-24 år och att självskadebeteende ofta 

används som en metod för att lindra ångest eller som ett rop på hjälp. Även Oliviera 

och medarbetare (2014) menar att barn i tonåren är särskilt mottagliga för att börja 

röka, dricka alkohol och använda droger i syfte att dämpa sorgen efter en traumatisk 

händelse. I samband med en förlust är det vanligt att tonåringar känner skuld trots att 

de inte hade kunnat påverka situationen. Behovet att dämpa de känslor som 

uppkommer i samband med en kris kan ha ett rimligt samband med att tonåringar ofta 

försöker trycka bort sina känslor och reaktioner i rädsla för att tappa kontrollen eller 

visa sig svaga. Utöver detta är det vanligt att tonåringar uppvisar ett utåtagerande 

beteende efter en kris (Dyregrov, 2007) vilket skulle kunna vara en metod för att göra 

uppror mot sina känslor eller för att hämnas på den svåra situationen de befinner sig i.  
 

Behovet av att söka sjukvård på grund av psykisk ohälsa såsom depression visade sig 

vara större hos barn som var under 13 år (Bolton et al., 2016; Berg et al., 2016). 

I en rapport gjord av Socialstyrelsen (2013) framkom det att personer som insjuknat i 

en psykisk sjukdom tidigt i livet även hade högre risk att påverkas senare när det kom 

till hälsa, dödlighet och utbildningsnivå, särskilt i de fall då sjukhusinläggning varit 

nödvändigt. Ur ett samhällsperspektiv kan ökad psykisk ohälsa leda till att barn och 

ungdomar inte klarar av att utbilda sig, komma ut på arbetsmarknaden och skaffa 

familj, vilket på sikt belastar samhället.  
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Eftersom att psykisk ohälsa har konsekvenser för hälsan på både kort och lång sikt 

(Socialstyrelsen 2013) är det av stor vikt för sjukvårdspersonal att uppmärksamma 

detta, vilket kan vara svårt. Barn med en döende förälder gav rådet till sjuksköterskor 

att möta barnen på ett ödmjukt sätt och att acceptera reaktioner och responser hos 

barnen samt att ha ett öppet sinne (Alvariza et al., 2016) eftersom att barn i olika 

åldrar reagerar på en kris på olika sätt (Dyregrov, 2007). Vad gäller att kommunicera 

kring självskadebeteende har en studie undersökt hur sjukvårdspersonal ska gå 

tillväga. Barnen önskade att personalen började med att stegvis fråga hur de mådde 

för att sedan styra in frågorna på den psykiska hälsan samt att normalisera problemet 

(O’Reilly, Kiyimba & Karim, 2016).   

Metoddiskussion 

En litteraturstudie genomförs för att få en sammanställning av tidigare forskning inom 

ett specifikt område vilket skapar en överblick om kunskapsläget (Forsberg & 

Wengström, 2015). Då syftet med denna rapport var att undersöka både hur 

sjuksköterskan kan ge stöd samt att ta reda på vilka konsekvenser som kan uppstå till 

följd av obearbetad sorg inkluderades både kvalitativa och kvantitativa studier. Detta 

på grund av att ansatserna skiljer sig åt när det kommer till typ av resultat. Kvalitativa 

studier görs för att få förståelse för upplevelser samt att tolka dessa och data samlas in 

genom till exempel intervjuer och observationer. Kvantitativa studier görs för att 

bland annat undersöka samband, testa om en hypotes stämmer eller för att förklara en 

företeelse. Resultaten är mätbara och grundar sig på till exempel frågeformulär, 

registreringar eller journalgranskning (Forsberg & Wengström, 2015). I denna 

litteraturstudie användes sex kvalitativa och fem kvantitativa studier. Fördelningen av 

studietyper anser författarna till denna studie vara en styrka. Det identifierade området 

gällande hur sjuksköterskan kan ge stöd besvarades med fördel av kvalitativa studier 

då det handlar om upplevelser. Det identifierade området angående konsekvenser 

anses besvaras bäst genom kvantitativa studier då resultatet i huvudsak bygger på 

kvantitativ data.  
 

Vid sökning i databaserna användes inte MeSH-termer för att specificera sökningen 

och begränsa antalet sökträffar. Detta gjordes inte eftersom att relativt få sökträffar 

framkom vid fritextsökning. Sökningen begränsades genom att endast inkludera 

artiklar de senaste tio åren som var på svenska eller engelska. Då många av de 
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använda sökorden liknar varandra anser författarna i efterhand att MeSH-termer borde 

använts för att få fram mer specifika sökord, vilket hade kunnat sålla bort irrelevanta 

sökträffar och duplikat. De booelska termerna “AND”, “OR” och “NOT” som 

används för att begränsa och utvidga en sökning (Forsberg & Wengström, 2015) hade 

även kunnat användas på ett mer strukturerat sätt för att begränsa antalet sökträffar 

ytterligare. Sökstrategin anses med hänsyn till detta vara en svaghet som hade kunnat 

förbättras, dock anses de artiklar som framkommit var relevanta då de svarade till 

både syfte och frågeställningar.  
 

Vid kvalitetsgranskning av de inkluderade studierna användes granskningsmallar från 

Forsberg och Wengström (2015). Dessa granskningsmallar ansågs vara vedertagna då 

de grundar sig på Forsberg och Wengströms litteratur om omvårdnadsforskning. För 

att kvalitetsgranskningen skulle bli så tillförlitlig som möjligt granskade författarna 

varje artikel individuellt. I de fall då frågor i granskningsmallen besvarades olika eller 

där det rådde osäkerhet diskuterades dessa för att utesluta missförstånd och 

feltolkningar. Då det var första gången författarna kvalitetsgranskade artiklar utifrån 

en granskningsmall kan det inneburit att felaktiga bedömningar gjorts. Detta i 

kombination med att granskningsmallarna modifierades kan ha påverkat den 

slutgiltiga kvalitetsnivån.  
 

En annan svaghet i denna litteraturstudie är att huvuddelen av resultatet grundar sig på 

studier som avser barn som har ett syskon eller förälder som har en cancerdiagnos 

eller har avlidit till följd av cancer. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

hur sjuksköterskan kan ge stöd till barn som har ett svårt sjuk syskon eller förälder 

samt vilka konsekvenser som kan uppstå till följd obearbetad sorg, vilket innebär att 

resultatet inte nödvändigtvis bör handla om cancer utan även kan inkludera andra 

tillstånd som definieras som svår sjukdom. Då cancer innefattar ungefär 200 olika 

sjukdomar (Socialstyrelsen, 2015), kan det antas att mycket forskning är gjord inom 

detta område. Med hänsyn till detta utgjorde ‘cancer’ ett av de valda sökorden. Det 

förefaller därför naturligt att de flesta sökresultaten och inkluderade artiklarna avser 

just cancer. Resultatens representativitet gällande barn som har en familjemedlem 

som är svårt sjuk av andra sjukdomstillstånd än cancer bör därför tas i beaktande.  
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Åtta av artiklarna i denna studies resultat baseras på studier gjorda i Sverige. De tre 

resterande är från England, Canada och USA. Att majoriteten av artiklarna är från 

Sverige bidrar med förståelse till vad sjuksköterskor kan bidra med i vården specifikt i 

Sverige. Då sjukvården i de andra länderna är relativt jämförbar med den sjukvård 

som bedrivs i Sverige bedöms även resultaten från dessa studier kunna appliceras i 

sjukvården i Sverige. Att resultatet i denna studie inte har fler artiklar från ytterligare 

länder kan ses som en nackdel då den globala spridningen blir liten.   

Klinisk implikation 

Eftersom stöd är en stor och viktig del av sjuksköterskans omvårdnad är det 

nödvändigt att ha kunskap om hur detta kan göras på ett bra sätt. Att reflektera över 

obearbetad sorg och dess konsekvenser är väsentligt. Att ha sorg efter en förlust 

behöver dock inte innebära att den är obearbetad, utan snarare att sorgen är accepterad 

och är en del av livet. Även de som har bearbetat sin sorg kan självklart behöva stöd, 

men behovet kan dock se olika ut beroende på hur sorgen upplevs. 
 

Som sjuksköterska kommer situationer där barn är inblandade som anhöriga eller 

patienter förekomma, vilket medför att det är av stor vikt att ha kunskap om hur just 

barn vill ha stöd. Att då kunna tillämpa familjecentrerad omvårdnad och därmed se 

familjen som helhet är av stor vikt. Resultatet i denna litteraturstudie tyder på att 

otillräckligt stöd när ett barns syskon eller förälder drabbas av svår sjukdom kan få 

konsekvenser för den psykiska hälsan både på kort och på lång sikt vilket medför ökat 

lidande för individen. Detta i sin tur kan leda till en ökad belastning på sjukvården på 

en samhällsnivå. Denna litteraturstudie ger kunskap och vägledning till sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal om hur de kan förbättra sitt stöd till barn och varför det är av 

stor betydelse. Mer forskning gällande barns behov av stöd och konsekvenserna av 

otillräckligt stöd bör dock göras för att området ska uppmärksammas mer. Genom att 

detta område får större uppmärksamhet kan det skapa ökad förståelse bland 

sjukvårdspersonal och förhoppningsvis utgöra en större del av 

sjuksköterskeutbildningen. Vi anser att det är av stor vikt att området berörs på 

sjuksköterskeutbildningen då kunskapen kan tillämpas oavsett arbetsplats inom 

sjukvården.  
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Slutsats 

För att som sjuksköterska kunna ge stöd till ett barn som har ett svårt sjukt syskon 

eller förälder är det viktigt att informera och inkludera och uppmärksamma barnet 

samt erbjuda samtalsstöd. Obearbetad sorg kan leda till ångest, depression samt 

självskadebeteende och substansbruk.  
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rtikel nr 
Författare, 
land, år 

T
itel 

Syfte 
D

esign och M
etod 

U
ndersökningsgrupp 

R
esultat 

K
valitet 

1. 
A

lvariza et 
al.,  
2016 
Sverige 

H
ow

 to support teenagers 
w

ho are losing a parent to 
cancer: B

ereaved young 
adults advice to healthcare 
professionals - A

 nationw
ide 

survey 

A
tt undersöka vilka råd unga vuxna 

som
 förlorat en förälder på grund av 

cancer har till sjukvårdspersonal 
gällande hur de ska stötta tonåringar 
som

 förlorat en förälder i cancer. 
  

K
valitativ 

 N
ationell populationsbaserad 

enkätstudie. En fråga m
ed 

öppet svarsalternativ används 
från enkäten. 
 Innehållsanalys: B

eskrivande 
och tolkande. 

622 av 851 (73%
) unga 

vuxna som
 vid en ålder på 

13-16 år förlorat en 
förälder i cancer m

ellan år 
2000-2003.  
 474 av de 622 unga vuxna 
besvarade den öppna 
frågan i studien.  

Fyra tem
an fram

kom
: A

tt bli sedd och uppm
ärksam

m
ad. 

A
tt förstå och förbereda inför sjukdom

, behandling och den 
hotande döden. A

tt spendera tid m
ed den sjuke föräldern 

och att få stöd anpassat till varje enskild tonårings behov.   

H
ög 

2. 
B

erg et al., 
2016 
Sverige 

Parental death during 
childhood and depression in 
young adults - A

 national 
cohort study 

U
ndersöka sam

bandet m
ellan att ha 

en förälder som
 avlidit på grund av 

naturliga vs. yttre faktorer innan 18 
års ålder och risken för depression 
hos unga vuxna.  
    

K
vantitativ 

 N
ationell, registerbaserad 

studie kohort-studie. 
 Statistisk analys: hazard 
ratio. 
 

A
lla personer (n= 862,554) 

som
 var födda i Sverige 

m
ellan 1973 och 1982 m

ed 
två biologiska föräldrar 
som

 fanns m
ed i svenska 

m
ultigenerationella 

registret som
 inte var 

adopterade och som
 levde 

och bodde i Sverige år 
2005.  

A
tt ha en förälder som

 dött av naturliga orsaker var 
förknippat m

ed 20-25%
 ökad risk att vårdas inom

 
öppenvården för depression. A

tt förlora en förälder i 
förskoleåldern var förknippad m

ed högre risk för 
depression jäm

fört m
ed att förlora en förälder i tonåren. 

M
edelgod 

3. 
B

olton et al., 
2016 
K

anada 

B
ereavem

ent after sibling 
death: A

 population-based 
longitudinal case-control 
study 

U
ndersöka psykisk ohälsa som

 
depression och ångest och hos 
sörjande syskon.  

K
vantitativ 

 Populationsbaserad 
longitudinell fall-
kontrollstudie. 
 Statistisk analys: C

hi-två, 
A

bsolut R
iskreduktion 

(A
R

R
). 

7243 syskon till barn under 
18 år som

 dött m
ellan 

1984-2009. 
Ä

ven en m
atchad 

kontrollgrupp på 21729 
syskon som

 inte hade 
förlorat ett syskon. 

Jäm
fört m

ed en kontrollgrupp hade barn äldre än 13 år som
 

förlorat ett syskon högre grad av psykisk ohälsa (25 %
 

jäm
fört m

ed 17 %
) och självm

ordsförsök två år efter 
dödsfallet.  
 B

arn som
 var yngre än 13 år när de förlorade sitt syskon 

hade signifikant högre risk för depression jäm
fört m

ed barn 
som

 var 13 år vid dödsfallet.  
 Syskon som

 var äldre än 13 år vid dödsfallet hade ökad risk 
för psykisk ohälsa, suicidförsök, alkohol- och drogproblem

 
jäm

fört m
ed den icke-sörjande kontrollgruppen.  

M
edelgod 

4. 
B

ylund-
G

renklo et al., 
2016 
Sverige 
 

U
nresolved grief and its 

consequences. A
 nationw

ide 
follow

-up of teenage loss of a 
parent to cancer 6-9 years 
earlier 

A
tt undersöka långvarig 

självrapporterad sorg och dess 
associationer m

ed fysisk och 
psykisk sjukdom

 hos söner och 
döttrar som

 förlorat en förälder i 
cancer under tonåren.  

K
vantitativ 

 N
ationell populationsbaserad 

enkätstudie. 
 Statistisk analys: R

elativ risk 
(R

R
), odds ratio (O

R
)  

622 av 851 (73%
) unga 

vuxna som
 vid en ålder på 

13-16 år förlorat en 
förälder i cancer m

ellan år 
2000-2003. 
 

6-9 år efter en förälders bortgång var det 49%
 av deltagarna 

som
 rapporterade obearbetad sorg. D

essa hade jäm
fört m

ed 
deltagarna som

 rapporterade bearbetad sorg en statistisk 
signifikant högre risk för till exem

pel 
insom

ningssvårigheter, fatigue och svår depression.  

M
edelgod 

5. 
B

ylund-
G

renklo et al.,  
2014 
Sverige, 

Self-injury in youths w
ho 

lost a parent to cancer: A
 

nationw
ide study of the 

im
pact of fam

ily-related and 

U
ndersöka associationer m

ellan 
självskadebeteende och 19 kliniskt 
relevanta potentiella faktorer för 
självskadebeteende hos barn som

 

K
vantitativ 

 N
ationell populationsbaserad 

enkätstudie. 

622 barn m
ellan 13-16 år 

som
 bott m

ed båda 
föräldrarna vid den ena 
förälderns bortgång.  

Självskadebeteende var högre hos barn som
 sam

tidigt 
uppgav dåliga fam

iljeförhållanden, m
isstro till sjukvården 

eller dåliga erfarenheter av att bota och att m
otverka 

lidande.  

M
edelgod 
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health-care-related factors 

förlorat en förälder 6-9 år tidigare. 
 Statistisk analys: R

elativ risk 
(R

R
), odds ratio (O

R
). 

6. 
B

ylund 
G

renklo et al.,  
2013 
Sw

eden 
 

C
om

m
unication and trust in 

the care provided to a dying 
parent: A

 nationw
ide study 

of C
ancer- B

ereaved Y
ouths 

U
ndersöka tilliten till vården hos 

barn som
 har en döende förälder i 

relation till den m
edicinska 

inform
ation och behandling som

 
gavs vid förälderns död. 

K
vantitativ 

 N
ationell populationsbaserad 

enkätstudie. 
 Statistisk analys: R

elativ risk 
(R

R
), odds ratio (O

R
). 

622 barn som
 förlorat en 

förälder i cancer vid en 
ålder på 13-16 år.    

82 %
 uppgav att de kände m

åttlig till stor tillit till vården. 
D

e barn som
 fått otillräckligt m

ed inform
ation vid 

förälderns död uppgav att de hade m
er m

isstro till vården 
än de barnen som

 fått inform
ation.  

 

H
ög 

7. 
Finch &

 
G

ibson, 
2009 
England 

H
ow

 do young people find 
out about their parent’s 
cancer diagnosis: A

 
phenom

enological study 

U
ndersöka hur barn m

ed en 
cancersjuk förälder påverkas och 
hur de upplever att få besked om

 
sjukdom

en.  

K
valitativ 

 Intervjustudie m
ed 

sem
istrukturerade frågor. 

 Fenom
enologisk analys. 

6 deltagare från ett C
ancer 

center i London som
 var 

m
ellan 14 och 18 år när 

deras föräldrar blev 
diagnostiserade m

ed 
cancer. 

R
esultatet gav sex olika dim

ensioner av barnens 
upplevelser efter att de fått kännedom

 om
 sin förälders 

sjukdom
: Få reda på sjukdom

en för första gången, sårbarhet 
gentem

ot sig själv och andra, kom
m

unikation m
ed 

fam
iljen, få stöd i sin upplevelse, få stöd av skolan och få 

stöd av sjukhuset. B
arnen förespråkar ärlighet och öppenhet 

i kom
m

unikationen när det kom
m

er till sjukdom
en. 

H
ög 

8. 
Jenholt 
N

olbris et al., 
2014 
Sverige 

G
rief related to the 

experience of being the 
sibling of a child w

ith cancer  

B
eskriva barns sorg efter att ett 

syskon dött på grund av cancer. 
K

valitativ 
 Intervjustudie, frågor m

ed 
öppna svarsalternativ. 
 Innehållsanalys. 

29 syskon m
ellan 8-24 år 

(12 killar och 17 tjejer) 
som

 har eller haft ett 
syskon m

ed cancer. 16 
stycken hade ett syskons 
som

 fortfarande levde och 
13 stycken hade ett syskon 
som

 avlidit.  

Syskonen upplevde att de inte fått tillräckligt m
ed 

inform
ation från sjukvårdspersonalen gällande 

behandlingen. D
e upplevde även ångest och oro gällande 

sjukdom
en och hade svårt att sova. 

H
ög 

9. 
Lövgren et 
al., 
2015 
Sverige 

B
ereaved sibling’s advice to 

health care professionals 
w

orking w
ith children w

ith 
cancer and their fam

ilies 

U
ndersöka vilka råd barn som

 haft 
ett syskon som

 avlidit har till 
sjukvårdspersonal som

 vårdar barn 
m

ed cancer och deras fam
iljer. 

K
valitativ 

 N
ationell populationsbaserad 

enkätstudie. En fråga m
ed 

öppet svarsalternativ används 
från enkäten. 
 Innehållsanalys. 

174 av 240 (73%
) syskon 

till barn som
 

diagnostiserats m
ed cancer 

innan 17 års ålder och 
avlidit innan 25 års ålder 
under åren 2000-2007.    
 108 av de 174 syskonen 
besvarade den öppna 
frågan i studien.  

B
arnen ville få stöd, bli sedda och få uppm

ärksam
het sam

t 
ärlig och realistisk inform

ation från sjukvårdspersonalen 
sam

tidigt som
 de förm

edlade hopp.  En tredjedel av 
syskonen önskade att de fått bättre m

edicinsk inform
ation. 

En del barn ville vara inkluderade i den praktiska vården av 
sitt syskon. D

e önskade att sjukvårdspersonal skulle 
inform

era föräldrar om
 hur de själva kan inkludera dem

 i 
vården.  

H
ög 

10. 
Steele et al.,  
2013 
 

B
ereaved parents and 

siblings offer advice to health 
care providers and 
researchers. 

U
ndersöka hur vården kan 

förbättras genom
 att fam

iljer som
 

förlorat ett barn i cancer ger råd till 
sjukvårdspersonal och forskare.    

K
valitativ  

 Intervjustudie, frågor m
ed 

öppna svarsalternativ.  
 Innehållsanalys. 

40 fam
iljer (varav 36 

m
am

m
or, 24 pappor och 

39 barn) där barnen var 
m

ellan 8-17 år när 
syskonet avled. 

B
arnen ansåg att de ville ha m

er inform
ation från 

sjukvårdspersonalen och bli inkluderade. D
e tyckte även att 

det var viktigt att besöka sitt syskon på sjukhuset och att de 
önskade att få delta i en stödgrupp. Ä

ven föräldrar ansåg att 
det var viktigt att inkludera barnen och att de får 
inform

ation om
 sitt syskon. 

H
ög 

11. 
Sveen et al., 
2015 
Sverige 

Teenagers’ reasoning about a 
parent’s recent death in 
cancer 

U
ndersöka hur tonåringar resonerar 

när en förälder nyligen avlidit och 
hur livet är utan föräldern. 

K
valitativ 

 Intervjustudie, ostrukturerad 
m

ed en öppningsfråga.  
 Innehållsanalys: beskrivande 
och tolkande.  

10 tonåringar m
ellan 14 

och 19 år (7 killar och 3 
tjejer) som

 haft en förälder 
som

 haft avancerad cancer 
och därefter avlidit.  

B
arnen upplevde att det inte fått tillräckligt m

ed 
inform

ation om
 förälderns sjukdom

. En del av barnen ville 
bli inkluderade m

en tyckte också att det var jobbigt att se 
sin förälder lida. R

esultatet visar att en del av barnen hade 
behov av att prata och ville ha sam

talsstöd och att den del 
inte hade sam

m
a behov, ville distansera sig eller inte visste 

vem
 de skulle prata m

ed.  
  

H
ög 


