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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Att ha en svårt sjuk förälder ökar risken för att barn ska drabbas av ohälsa. Den 1 

januari 2010 tillkom en lagförstärkning som ålägger hälso- och sjukvården att ge råd, stöd och 

information till minderåriga, närstående barn.  

Syfte: Undersöka handlingsberedskap och rutiner för att stödja barn som är nära anhöriga till en 

vuxen med svår sjukdom. Studien avsåg också att identifiera eventuella svårigheter som funnits 

kring detta arbete. 

Metod: Deskriptiv intervjustudie med kvalitativ design. Studien omfattar fem semistrukturerade 

intervjuer av medarbetare vid en hematologisk mottagning. Data analyserades enligt Graneheim & 

Lundmans beskrivning av kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat: I studien framkom att det nationella projektet Barn som anhörig gett ytterligare 

förutsättningar för mottagningen att med hjälp av utbildning och översyn av rutiner, föra arbetet 

framåt med att stödja barn som är nära anhöriga till en svårt sjuk vuxen. Störst nytta ansåg 

informanterna sig ha haft av en utbildning i familjestöd vilket gett dem större förståelse för vikten 

av arbetet med familjestöd och en upplevelse av minskad rädsla för att möta barn i kris. Tidigare 

erfarenhet från familjecentrerat arbete tycks ha stor betydelse för viljan att uppmärksamma 

barnperspektivet och driva arbetet framåt. En engagerad medarbetare som håller barnperspektivet 

levande på arbetsplatsen verkar också vara en förutsättning för att utveckla och upprätthålla det 

familjecentrerade arbetssättet. En framträdande svårighet tycks vara att stödet kräver föräldrarnas 

samtycke. 

 

 

Slutsats:  

Utbildning, erfarenhet och rutiner är faktorer som gett mottagningen ökad möjlighet att erbjuda stöd 

till barn och göra dem delaktiga. 

 

Nyckelord: Bemötande Krishantering Sjukvård Minderårig Anhörig 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: Having a seriously ill parent increases the risk that children will suffer from health 

problems. An enforcement of the law came into being on January 1, 2010, obliging health services 

to provide advice, support and information to closely related children. 

 

Aim: Investigate the preparedness and routines with the care of children who are close relatives of a 

sick adult at a hematology unit.  The study was also meant to identify any difficulties that existed. 

 

Method: Descriptive interview study with qualitative design. The study includes interviews with 

five employees at a hematology unit. 

 

Results: The study revealed that the national project Children as relatives has been valuable for the 

employees. Through training and review of procedures, the project has advanced work to support 

children who are close relatives of a critically ill adult. The foremost benefit according to the 

informants, was the provision of education in family support. This training has given them a better 

understanding of the importance of family support work and reduced their fear of facing children in 

crisis. To have previous experience of family-centered work seems to be very important for the 

willingness to pay attention to the child's perspective and move the work forward. The presence of a 

dedicated so called “children's pilot”, keeping the child’s perspective alive at the workplace, seems 

to be a prerequisite for developing and maintaining the family-centered approach. 

 

 

Conclusion:  

Education, experience and practices are factors that has given the unit an increased ability to offer 

support to children and involve them in care process. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I Sverige mister drygt tre procent av barnen en förälder innan 18 års ålder. En betydligt högre andel 

är dessutom närstående till en vuxen som drabbats av svår olycka och/eller sjukdom. Ett antal barn 

lever också med en närstående som är alkohol- eller drogberoende (Socialstyrelsen, 2014). I 

informationsmaterialet Barn som anhöriga till patienter i vården – hur många är de? framkommer 

att av alla barn som föddes i Sverige under åren 1987-89 hade 7,8 procent minst en förälder som 

hade vårdats inom slutenvården på grund av psykisk sjukdom och/eller missbruk. Vidare hade 12,6 

procent av barnen i studien någon gång under sin barndom upplevt att minst en förälder vårdats 

inneliggande i mer än en vecka på grund av somatisk sjukdom. Resultatet av rapporten visar att 

många barn i Sverige är närstående till föräldrar med psykisk eller somatisk sjukdom, siffran antas 

dessutom vara i underkant då nationella register med statistik för somatisk vård saknas (Nationellt 

Centrum för Anhöriga, 2013).  

Barnpsykiatrikommittén tillkom efter ett regeringsbeslut den 11 maj 1995 (Regeringen, 1998). 

Syftet var att en parlamentarisk kommitté skulle definiera gruppen ”barn och ungdomar med 

psykiska problem”, utreda vården och stödet till ovan nämnd grupp och redogöra för samhällets 

kostnader för detta. Vidare så avsågs kommittén att efter en utredning redogöra för och analysera 

hur olika samhällsinstanser arbetade med barn och ungdomar med psykiska problem samt föreslå 

åtgärder för att tydliggöra ansvarsområden och förbättra samarbetet mellan berörda instanser. 

Barnpsykiatrikommittén uppmärksammar att barn till närstående som drabbats av allvarlig ohälsa 

eller sjukdom många gånger är i behov av särskilt stöd. Man finner att sjukvården inte tillgodoser 

behoven hos dessa barn som anses tillhöra en särskilt utsatt riskgrupp.  Utredningen beskriver att 

den vuxna patienten står i centrum för uppmärksamheten även inom familjen och att barnen riskerar 

att helt på egen hand tvingas hantera ängslan, olust och frågor. Utredningen beskriver även att det 

hos andra vårdande professioner finns en osäkerhet i hur man ska handskas med vetskapen om att 

det finns minderåriga barn som närstående och att man drar sig för att ta kontakt med anhöriga barn 

när man ska informera om en sjukdom och behandling med en dålig prognos. Även inom den 

somatiska sjukvården är det den vuxna patienten som står i centrum och barnen riskerar att lämnas 

utanför. Problematiken har dock uppmärksammats och på flera lokala sjukvårdsinstanser har 



2 

 

medarbetare tagit initiativ till olika metodutvecklingsprojekt för att bättre kunna stödja de drabbade 

barnen (Regeringen 1998). 

1.2 Hälsokonsekvenser hos barn som är nära anhöriga 

 I en studie av Jeppesen et al (2014) beskrivs hur tonåringar, där en förälder drabbats av cancer mår 

och finner att det bland dessa barn var vanligare med ångest, depression och problem i skolan. 

Känslor som sorg och ensamhet i kombination med dålig självupplevd hälsa sågs hos deltagarna 

med en cancersjuk förälder.  

 

Bylund Grenklo (2013) skriver i doktorsavhandlingen ”Teenagers losing a parent to cancer: 

experiences, modifiable risk-factors and long-term outcome”, att inte vara delaktig av den 

information som föräldrarna känner till skapar i sig omfattande oro, ångest och stress.  I resultatet 

framkom bland annat att självskadebeteende, såsom att skära sig eller bränna sig, var dubbelt så 

vanligt hos de tonåringar som förlorat en förälder i cancer jämfört med kontrollgruppen. Detta 

oberoende av andra faktorer såsom att ha blivit utsatt för mobbing i skolan. Dålig 

familjesammanhållning och att inte ha haft någon i barndomen att dela sin glädje och sorg med 

ökade risken. Andra viktiga riskfaktorer var upplevelsen av att sjukvården inte gjort allt för att 

lindra lidande eller ha gjort allt för att bota sjukdomen. Risken för misstro till sjukvården var högst 

bland dem som inte fått information om sjukdom, behandling och dödsfall av en läkare samt de som 

bara fått information om vårdförloppet efter att de förlorat sin förälder efter cancersjukdom.  

 

Vidare beskriver Huizinga et al (2011) i ”Psychological impact of having a parent with cancer” att 

en cancerdiagnos har en stor inverkan på hela familjen. Omständigheterna kring den sjuka föräldern 

förändras löpande under tiden när diagnosen ställs, behandling påbörjas, fortskrider, avslutas och 

utvärderas och barnen måste anpassa sig till de olika förhållandena som i sin tur orsakar 

påfrestningar och stress som kan leda till psykosociala konsekvenser av negativ art. Det är därför 

viktigt att identifiera vilka barn som är mest sårbara och behöver extra stöd. Barn i åldersintervallet 

4-7 år med en cancersjuk förälder uppvisade enligt studien oftare somatiska besvär såsom yrsel, 

magsmärtor, trötthet, sömnproblem och nedsatt aptit än kontrollgruppen. Ungdomar visade i större 

utsträckning känslomässiga problem vilket troligen är relaterat till att de har en mer utvecklad 

kognitiv förmåga. Den friska föräldern har en mycket viktig stödfunktion och därmed vilar ett stort 

ansvar på denna. Emellertid så beskriver ungdomar i studien att den friska föräldern hade fokus på 

sin sjuke partners och därutöver alla ytterligare hushållssysslor etcetera, med konsekvensen att de 
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inte kunde stödja barnet känslomässigt i den utsträckning som behövdes. Små barn har ett 

omfattande omsorgsbehov och det vilar ett stort ansvar på den friske föräldern som samtidigt är i en 

position där hen ska stötta den cancersjuka partnern, hantera sin egen sorg och oro, sköta ekonomin 

som kanske är extra ansträngd, och parallellt ta ett större ansvar för hemmet och vardagen. Huizinga 

et al. (2011) rekommenderar att vårdgivarna frågar cancerpatienterna om det finns barn hemma och 

hur barnen upplever sin familjemedlems sjukdom för sedan kunna skräddarsy stöd och information 

till anhöriga ur ett familje- och barnperspektiv och därmed kunna rikta insatserna så att 

stressfaktorerna minskar. Även Kühne et al (2012) beskriver vilken kritisk situation det är för 

minderåriga barn när en förälder drabbas av en dödlig sjukdom och betonar vikten av långvarigt 

stöd till barnen och deras närstående.   

  

Kennedy & Lloyd-Williams (2008) skriver att barn vars föräldrar diagnosticerats med allvarlig 

cancersjukdom upplever höga nivåer av ångest. Information och kommunikation bidrar till att sänka 

förekomsten av svår ångest. Barnen uttrycker en önskan om få information från sina föräldrar och 

sjukvårdspersonal men även andra informationskällor som broschyrer eller internet. De känner en 

rädsla för att göra sina föräldrar upprörda genom att ställa frågor om sjukdomen och önskar därför 

möjlighet till enskilda samtal med sjukvårdspersonal. Föräldrar i studien uppger att den svåraste 

utmaningen i samband med sjukdomen är att informera barnen och svara på deras frågor. 

   

Att en förälder drabbas av cancer är en stor stressfaktor som ofta skapar stora problem för familjen. 

Tre huvudsakliga områden som bekymrar föräldrar mest är att tala med barnen om sjukdomen, en 

känsla av skuld över att inte vara en bra förälder och att inte orka upprätthålla de rutiner man 

vanligtvis har i hemmet. Föräldrar upplever även en brist på vägledning och stöd från sjukvården 

(Semple & McCance, 2010).   

 

Thastum, Munch-Hansen & Wiell (2006) påvisar att barn vars familjer fått samtalsstöd i samband 

med cancerbesked mår dåligt i mindre utsträckning. Barnen och föräldrarna uppgav att 

samtalsstödet ökade sammanhållningen inom familjen och att de egna känslorna normaliserades då 

man delade dem med andra. Föräldrarna upplevde att de kunde leva upp till sin föräldraroll och att 

de hade bättre förståelse för känslor och reaktioner hos andra familjemedlemmar.  
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1.3 Sjukvårdens skyldigheter  

Den 1 januari 2010 instiftades en ny lag angående hälso- och sjukvårdens ansvar som innebär att 

sjukvården är ålagda att ge råd, stöd och information till närstående barn till en vuxen som drabbats 

av sjukdom och/eller olycksfall. Hälso- och sjukvårdslagen statuerar således följande i § 2 g hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763): 

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

förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk 

störning eller en psykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller är 

missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. 

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor 

tillsammans med oväntat avlider. 

1.4 Ett pågående utvecklingsarbete 

Vissa lokala kliniker inom bland annat psykiatrin och onkologin har arbetat fram rutiner och 

checklistor för att uppmärksamma och stödja barns behov. Många kliniker och enheter saknar dock 

handlingsprogram inom området (Regeringen, 1998). 

På uppdrag av Regeringen har Socialstyrelsen fått ansvar för att i samarbete med Nationellt 

kompetenscentrum för anhöriga leda, samordna och stimulera utvecklingsarbete för adekvat stöd till 

barn som anhöriga. I det nationella projektet, Barn som anhöriga utsågs tre landsting och en region 

som fick ekonomiska medel för att arbeta för att barns rätt till information, råd och stöd ska beaktas 

inom hälso- och sjukvården. Västra Götalandsregionen, Landstinget i Dalarna, Landstinget i 

Jönköping och Landstinget i Östergötland ingick i projektet som pågått mellan 2012 och 2014. 

(Socialstyrelsen, 2014).  

Projektet syftar till att alla verksamheter som möter barn ska få möjlighet att utveckla det stödjande 

arbetet för barn som är nära anhöriga genom att bygga upp långsiktiga och kända stödstrukturer. 

Vidare så ska projektet leda till en minskad variation i stöd till barn som anhöriga och arbetssättet 

ska vara en del av den ordinarie verksamheten. En utvärdering av projektet pågår och en slutrapport 
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skall lämnas våren 2015. På uppdrag av Socialstyrelsen har Nationellt kompetenscentrum för 

anhöriga utvecklat en webbaserad utbildning för personal inom hälso-och sjukvården som möter 

barn som är anhöriga (Nationellt kunskapscentrum för anhöriga, 2014).  

1.5 Teoretiskt ramverk 

Joyce Travelbee är en omvårdnadsteoretiker som har haft en stor betydelse för omvårdnadsteorin i 

Norden. Grunden till hennes omvårdnadsteorier är starkt kopplat till existentialistisk och 

humanistisk filosofi. Viktiga begrepp i teorin om människan är lidande, miljö, kommunikation, 

mänskliga relationer och meningen med livet. Hennes människosyn genomsyras av att människan 

är unik i sitt slag och att människan någon gång under sitt liv kommer i kontakt med smärta, 

sjukdom eller lidande. Människor är olika och just därför reagerar vi olika vid till exempel smärta 

som kan ses som en högst individuell upplevelse. Trots att människan utsätts för smärta eller 

lidande försöker hen se en mening med det som sker vilket hjälper individen att utvecklas. 

Omvårdnad innefattar enligt Joyce Travelbee det förtroende som byggs upp mellan sjuksköterska 

och patient. Denna interaktion påverkar patientens möjlighet att uppnå god hälsa. För att kunna 

tillgodose detta är kommunikation ett viktigt redskap för sjuksköterskan att använda. Om 

sjuksköterskan inte har kapacitet att se sin patient som en unik individ riskerar sjuksköterskan att 

förbise betydelsefull information som kan bidra till god omvårdnad. Sjuksköterskan behöver alltså 

ha insikt i vad som händer i mötet med sin patient (Kristoffersen, 2009). 

Denna teori som sätter varje människas unika situation i centrum och betonar vikten av 

kommunikation, anses vara ett passande ramverk för denna studie. Tidigare forskning betonar 

vikten av att även barn som anhöriga behöver ges utrymme i vården. Genom att ha en god 

kommunikation med patienten uppfyller sjuksköterskan en viktig funktion för att kunna upptäcka 

anhöriga barn i behov av stöd. Att se varje människas unika situation är en god förutsättning för att 

skapa en förtroendeingivande miljö. När sjuksköterskan har visat förmåga att förstå och tillgodose 

en patients behov ökar förhoppningsvis patientens vilja att ta med sina minderåriga barn till 

sjukvården och låta barnen ta del av det stöd som förhoppningsvis erbjuds (Kristoffersen, 2009).  

1.6 Problemformulering 

Tidigare forskning har visat att vara barn och anhörig till en vuxen som lider av svår och långvarig 

sjukdom kan medföra en hög risk för att den egna hälsan, såväl psykisk som fysisk, kan påverkas i 

negativ riktning. Denna grupp av anhöriga har ett betydande behov av information, råd och stöd 

som omfattas av Hälso-och sjukvårdslagen. Inom hälso- och sjukvården kan det vara svårt att se 
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barnen då den vuxna patienten står i centrum, det kan även upplevas som svårt att tala med barn i 

kris och generellt saknar sjukvårdsinstanser verktyg och rutiner för detta (Regeringen, 1998). Det är 

av största vikt att barnen får adekvat stöd och hjälp för att skapa goda förutsättningar för att hantera 

situationen. Tre landsting och en region har fått extra resurser för att utveckla rutiner för 

omhändertagandet av dessa barn så de inte riskerar att drabbas av ohälsa. Författarna tror att väl 

inarbetade rutiner är nödvändigt för att inte glömma bort denna patientgrupp som inte alltid syns i 

vården.  Därför avser författarna att studera vilka rutiner som etablerats vid ett av dessa landsting 

som fått extra resurser. Intervjuerna utfördes med informanter anställda vid en 

hematologmottagning. Mottagningen behandlar främst patienter med symptom och sjukdomar i 

blodet såsom leukemi, lymfom och myelom.  

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka handlingsberedskap och rutiner vid en hematologisk 

mottagning som har ingått i ett pilotprojekt vilket har som mål att utveckla arbetet med 

omhändertagande av barn som är nära anhöriga till en svårt sjuk vuxen. Studien avsåg också att 

identifiera eventuella svårigheter i samband med detta arbetssätt. 

 1.8 Frågeställningar 

 Vilka rutiner och vilken handlingsberedskap beskrivs vid denna mottagning för att stödja barn som 

är nära anhöriga till en vuxen med svår och långvarig sjukdom? 

 Vilka svårigheter kan identifieras i arbetet kring stöd av barn som nära anhörig? 

2. METOD 

2.1 Design 

Kvalitativ induktiv ansats ansågs lämpa sig för denna typ av explorativa studie för att få en djupare 

inblick i informanternas erfarenheter inom ämnet. En induktiv ansats användes för att vara öppna 

för den kunskap som delgavs och undersökningen var inte förankrad i en tidigare hypotes (Patel & 

Davidson, 1991). 
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2.2 Urval 

Då avsatt tid för studien inte möjliggjorde att undersöka flera verksamheter valde författarna att 

fokusera på personalens arbete med att stödja anhöriga barn till vuxna med svår somatisk sjukdom. 

Informanterna rekryterades vid en mottagning för hematologiska sjukdomar på ett sjukhus i 

Mellansverige. Inklusionskriterium var att ha arbetat minst sex månader på mottagningen för att 

säkerställa att de var väl insatta i verksamhetens rutiner.  Bland mottagningens sjuksköterskor 

valdes två ut av sektionschefen bland de som tjänstgjorde de aktuella dagarna då intervjuerna 

utfördes. Även sektionschefen som också arbetade aktivt som sjuksköterska på mottagningen 

intervjuades. En läkare och mottagningens kurator ingick också bland informanterna för att få en 

bredare uppfattning av rådande praxis vad gäller stödet till minderåriga anhöriga. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom intervjuer med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1). 

Intervjuguiden togs fram för att användas som ett stöd vid intervjuerna och utformades för att erhålla 

information som kunde besvara frågeställningarna. Frågorna gällde i huvudsak informanternas 

uppfattning om rutiner och handlingsberedskap på arbetsplatsen för att kunna identifiera och stödja 

minderåriga barn som anhöriga samt eventuella svårigheter de stött på i detta arbete.  

2.4 Tillvägagångssätt 

Efter att projektplanen för studien godkänts kontaktades verksamhetschefen för medicinkliniken. 

Vid samtalet erhölls ett muntligt tillstånd att genomföra studien och ett skriftligt tillstånd skickades i 

efterhand. Därefter togs en första kontakt genom telefon med den utnämnda kontaktpersonen tillika 

sektionsledare och sjuksköterska på mottagningen. Ett möte bokades in i oktober 2014 och 

sektionsledaren skulle även boka in möten med de utvalda informanterna. Projektplanen skickades 

till sektionsledaren med ett tillhörande informationsbrev till deltagarna där de informerades om 

studien och att deltagandet var helt frivilligt (se bilaga 2).  

Intervjuerna genomfördes i oktober 2014 i ett avskilt rum på mottagningen för hematologiska 

sjukdomar. Intervjuerna hölls enskilt med båda författarna närvarande och spelades in för att sedan 

transkriberas och analyseras. Vissa stödanteckningar gjordes löpande under intervjuerna. 

Intervjuernas längd varierade mellan 25- 45 minuter.   
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2.5 Etiska överväganden  

När ett forskningsprojekt genomförs är det viktigt att etiska aspekter på arbetet uppmärksammas 

och i SOU 1999:4 står att forskningsetisk reflektion måste vara en del av forskarens vardag. Det är 

forskaren själv som är ytterst ansvarig för att forskningen är moraliskt acceptabel och av god 

kvalitet (Codex, 2014).  

Arbetet avsåg att studera hur arbetsrutinerna var utformade. Personerna som intervjuades var 

medarbetare inom verksamheten och då enbart deras arbetsrutiner var i fokus nämns inga 

personuppgifter i examensarbetet. Citat presenteras avidentifierat.   

När erfarenheter från informanternas yrkesutövning kom upp i intervjuerna och ansågs tillföra 

viktig information, behandlades detta så att patientens identitet inte kan röjas. Detta har diskuterats 

med handledaren för arbetet för att säkerställa att inga känsliga uppgifter publiceras.  

Intervjuguidens frågor utformades för att få svar som ligger så nära verkligheten som möjligt. Det 

kan uppfattas som ett känsligt ämne då det handlar om barn och patienter i ett utsatt läge. Som 

hälso- och sjukvårdspersonal skulle man kunna känna att man inte tillgodoser det behov av stöd 

som behövs trots att man förstår vikten av det. Det finns dessutom en förstärkning i lagen om att 

stöd till minderåriga, närstående barn ska erbjudas och det berörda landstinget har även ingått i ett 

nationellt projekt för att utveckla detta arbete. Det skulle kunnat påverka svaren som erhölls genom 

att informanterna möjligen svarat på ett sätt de tror är önskvärt. Vid intervjusituationen var 

författarna angelägna om att försöka skapa ett öppet och tillåtande samtalsklimat för att få 

informanterna att känna sig trygga och för att öka viljan att berätta. 

 

Denna studie utfördes vid en hematologisk mottagning för att undersöka hur barn kan stödjas inom 

den somatiska vården. Mottagningen valdes ut då författarna blivit rekommenderade att kontakta 

dem på grund av att denna mottagning jobbat med ett familjecentrerat behandlingssätt under flera 

års tid och nu även medverkat i ett nationellt projekt inom området vilket möjliggjort ett ökat fokus 

på anhörigstöd till barn. Då studiens syfte var att undersöka hur rutiner för omhändertagande av 

anhöriga barn kan se ut tycktes denna mottagning vara en lämplig plats att besöka. Arbetssättet som 

beskrivs i denna studie kan dock inte ses som representativt för andra hematologiska mottagningar. 
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Begreppsdefinition  

 

För att förenkla för läsaren har författarna valt att kalla den sjuka för föräldern och den anhöriga för 

barnet. Hälso- och sjukvårdslagen § 2 g omfattar dock alla minderåriga barn som är sammanboende 

med en vuxen som lider av svår sjukdom (SFS, 1982:763), inte bara föräldrar och barn.  

 

Med familjecentrerat arbetssätt menar författarna att man från sjukvården har som utgångspunkt att 

bjuda in hela familjen till delaktighet i vården kring den sjuka familjemedlemmen.  

 

Med barnperspektiv avses att hänsyn tas till hur minderåriga barn upplever situationen och att 

bemötandet åldersanpassas. De minderåriga barnen ska ha rätt till delaktighet och vid behov få 

tillgång till stöd. 

2.6 Bearbetning och analys 

Analysarbetet utgick från Graneheim och Lundmans (2012) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades och lästes därefter igenom upprepade gånger av 

författarna enskilt för att få en helhetsbild. Författarnas ståndpunkt är att arbetet med att stödja 

anhöriga barn är viktigt. För att minska risken för att intervjuarens förförståelse skulle påverka 

tolkningen av det inhämtade materialet har all inhämtad information bearbetats av båda författarna, 

först enskilt och därefter gemensamt. Den sammanfattade uppfattningen om textens huvudsakliga 

innehåll diskuterades och tillsammans skiljdes meningsbärande enheter ut efter arbetets syfte och 

frågeställningar. De meningsbärande enheterna kondenserades för att korta ned texten men ändå 

behålla innehållet. Därefter fördes de meningsbärande enheterna och de kondenserade meningarna 

in i en tabell och försågs med en kod som i korthet återspeglade vad den meningsbärande enheten 

beskrev. I detta skede såg författarna tre framträdande områden som beskrev intervjuernas centrala 

budskap och på så vis skapades huvudkategorierna Arbetssätt, Kompetens och Svårigheter. 

Underkategorier skapades för att underlätta struktureringen av resultatet. Exempel på 

meningsbärandet enheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier 

visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Det är ju bra när man 

har träffat 

barnen….man kan 

fråga hur barnen har 

det…Väldigt enkelt 

att prata om saker 

och ting, när barnen 

har varit här. 

Det blir mycket 

enklare att fråga om 

hur barnen har det, 

om man har träffat 

dem. 

Personligt möte 

underlättar 

Barnperspektiv Arbetssätt 

Utbildning… titta på 

vad man själv har för 

relation till 

livshotande sjukdom, 

sorg och död… 

större beredskap.. 

inte rädd.. våga möta 

barn.. 

Genom utbildning 

har vi fått större 

beredskap att våga 

möta barn som 

anhöriga utan att 

känna rädsla. 

Motverka rädsla  Utbildning Kompetens 

Det är lätt att ställa 

frågan... jag har 

blivit väldigt mycket 

modigare sen jag 

gick utbildningen… 

Innan var jag alltid 

rädd… jag kanske 

säger fel…. 

Lättare att ställa 

frågan efter 

utbildning. 

Stärkt   Utbildning Kompetens 

 

 

När alla meningsbärande enheter kondenserats, kodats och sorterats in i kategorier skapades tre nya 

tabeller för var och en av huvudkategorierna. Materialet delades in efter huvudkategori och fördes 

in i respektive tabell där underkategorierna stod i ordning efter varandra. Under analysprocessen 

diskuterades innehållet i intervjuerna ingående för att bekräfta att det inhämtade materialet tolkats 

samstämmigt av författarna. Resultatet presenteras i löpande text utifrån de tre huvudkategorierna 

som fick utgöra huvudrubriker. Till två av huvudkategorierna delades resultatet upp enligt 

underkategorierna som då fick utgöra underrubriker. En huvudkategori, Kompetens, presenteras 

utan underrubriker då detta ansågs mest passande för innehållet då utbildningen även gav 

informanterna erfarenhet genom praktiska moment. Tabellerna lästes igenom systematiskt 
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upprepade gånger under analysarbetet och färgmarkerades då de skrivits in i resultatet för att 

säkerställa att samtliga meningsbärande enheter fanns representerade. För att öka trovärdigheten 

och illustrera det ursprungliga materialet presenteras citat från intervjuerna under varje rubrik. 

3. RESULTAT 

Efter att intervjuerna analyserats framträdde tre huvudkategorier och åtta underkategorier. De två 

första huvudkategorierna Arbetssätt och Kompetens besvarar den första frågeställningen. Kategorin 

Arbetssätt presenteras med tre underrubriker, kategorin Kompetens presenteras utan underrubriker. 

Den tredje huvudkategorin, Svårigheter, besvarar studiens andra frågeställning och presenteras även 

den med tre underrubriker, se tabell 2. 

 

Tabell 2: Sammanställning av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori  Underkategorier 

Arbetssätt Barnperspektiv Föräldrastöd Personalstöd 

Kompetens Utbildning Erfarenhet 

Svårigheter Motstånd från 

föräldrar 

Brist på resurser Brist på kunskap och 

erfarenhet 

 

3.1 Arbetssätt 

Barnperspektiv 

 

Den 2 februari 2009 beslutade Landstingsstyrelsen vid det berörda länet att man skulle utse s.k. 

barnpiloter. Barnpiloter kan vara representerade av olika professioner, på denna mottagning var det 

en sjuksköterska. Syftet med barnpiloterna är att de ska samverka med den egna verksamhetens 

ledning för att upprätthålla ett aktivt barnperspektiv och en god barnkompetens i verksamheten. 

Detta för att förebygga ohälsa och minska lidandet till följd av förälderns sjukdom. Dess uppdrag 

innefattar att bevaka att landstingets riktlinjer för när barn är anhöriga efterföljs och hålls levande 

på arbetsplatsen. Tillsammans med övriga kollegor ska barnpiloten se till det finns rutiner och 

handlingsplaner när barn är anhöriga. Barnpiloten skall även uppmuntra och ta initiativ till 

förbättringsarbete när det gäller bemötande av barn som är anhöriga och se till att miljön är 

välkomnande för barnen.  Aktuell information skall finnas tillgänglig för personal, patienter och 

anhöriga. 
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Samtliga informanter uppgav att det skett en förändring under årens lopp. Tidigare hade man enbart 

patienten i fokus medan man numera arbetar mer familjecentrerat och på så sätt görs barnen mer 

delaktiga. En av intervjupersonerna sa till exempel följande i intervjun: 

 

”De är inbjudna, de är medräknade och vi pratar med dem. Jag tror att det är precis det som 

behövs. Jag tänker så, runt patienten finns det många viktiga personer och det kan vara barn och 

vuxna och vänner, bekanta, det kan vara i familjen och släktingar. Men dom som finns runtikring 

våra patienter och som är viktiga, dom måste även vi räkna med att ta med hit, eller bjuda in till 

oss, det tror jag är otroligt viktigt!” 

 

 Barnen bjuds in till mottagningen av personalen genom föräldrarna, och personalen arbetar med att 

belysa vikten av att barnen följer med så att de blir delaktiga i vad som händer på sjukhuset, detta 

eftersom det gör dem tryggare. Stödet anpassas efter familjens behov och önskemål. Det upplevs 

också lättare för personalen att fråga om hur barnen mår och hur de har det, om man fått tillfälle att 

träffa barnen tidigare. Det viktigaste är att säkerställa att barnen har möjlighet att prata med en 

utomstående, denna person kan vara en kurator på mottagningen likväl som en fotbollstränare eller 

en vän till familjen. 

 

”Man behöver inte åka till BUP för att man är i en kris… Det är inte farligt att må dåligt när 

mamma eller pappa är drabbad av svår sjukdom. Det är en sund reaktion på en onaturlig 

händelse…” 

 

 På mottagningen erbjuds barnen att bekanta sig med miljön och personalen, se hur behandlingen 

går till och de uppmuntras att ställa frågor. Ett häfte är framtaget med hjälp av personal från 

mottagningen. Det är utformat för barn mellan cirka fyra till tio år och heter ”När någon jag känner 

är sjuk”. Tanken med häftet är att det ska delas ut till barn som har någon anhörig de känner som är 

allvarligt sjuk. Med häftets hjälp kan barnen få möjlighet att sätta ord på eller skapa bilder om de 

tankar och intryck som barnet har. Med hjälp av detta kan personal och anhöriga få ett verktyg för 

att bli medvetna om barnets känslor. Det finns även en kortlek att tillgå, innehållande björnar som 

symboliserar olika känslolägen. Med hjälp av kortleken kan personalen fråga hur barnen har det, 

hur de mår i dag och hur det känns att besöka mottagningen. Detta kan upplevas lättsammare än om 

personalen ställer frågorna till barnen rakt ut. Mottagningen har i ett behandlingsrum inrett en 

barnhörna som inbjuder till lek och samvaro. Vid författarnas besök höll mottagningens barnpilot 

även på att inreda ett familjerum i en annan del av sjukhuset, på gångavstånd från 

hematologmottagningen. Rummet är utformat på ett sådant sätt så att familjerna ska kunna slappna 
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av och umgås i en rofylld miljö. Vidare så har barnen möjlighet att träffa en läkare enskilt förutsatt 

att föräldrarna samtycker, de får då en chans att ställa sina egna frågor. Informanterna poängterar 

vikten av att svara åldersanpassat samt göra en avvägning av hur mycket information barnen 

behöver. Hembesök har även förekommit när man bedömt att behovet har funnits.  

När en patient dör inbjuds anhöriga till ett efterlevandesamtal då även barnen är välkomna att 

närvara. Vid efterlevandesamtalet informerar man om att man på sjukhuset anordnar sorgegrupper 

för barn. Man har som rutin att bjuda in barnet till deltagande i sorgegrupp cirka sex månader efter 

att barnets närstående har avlidit eftersom man vet av erfarenhet att en sorgeprocess ser olika ut hos 

olika individer. 

  

Föräldrastöd 

 

Hur en patient reagerar på ett sjukdomsbesked kan variera liksom förmågan att ta till sig 

information i en krissituation. Informanterna uppgav trots detta att de upplevde att även de som i ett 

första skede tackade nej till stöd ändå hade lättare att ändra åsikt senare om erbjudandet om stöd 

presenterades i ett tidigt stadium. Att också presentera stödåtgärder som något som ingår i 

behandlingssättet tyckte informanterna gjort stor skillnad för följsamheten. Då de tidigare erbjöd 

patienterna att ta med barnen vid behandlingstillfällena har informanterna nu som rutin att säga att 

de rekommenderar att barnen kommer med vid åtminstone ett besök, det är det arbetssätt som 

bedrivs på mottagningen. Vid intervjuerna framkom att man försöker ha extra tät kontakt med 

patienter som från början inte är så positiva till att ta emot stöd i föräldrarollen för att förmå dessa 

att göra sina barn delaktiga. Informanterna uppgav att det var ovanligt att patienter tackar nej till 

stöd efter att man informerat om att arbetssättet har haft goda resultat i studier kring barn som 

anhöriga. 

 

”Så att vi lägger väl upp det mer som att såhär jobbar vi hos oss, och det vet vi har fungerat väldigt 

bra. Och då blir det också naturligare, tror jag, för en patient att ta med sin familj”.  

 

 Det är viktigt att lyfta fram att det är föräldrarna som ska informera barnen om sjukdomen för att 

behålla barnets förtroende. Personalen kan vid behov ge råd till föräldrarna om hur informationen 

skall ges anpassat efter ålder och kan även närvara vid samtalet om föräldrarna upplever det lättare. 

En broschyr som heter Barnen och sjukdomen - Barn som anhörig till en svårt sjuk förälder utgiven 

av Karolinska Universitetssjukhuset, finns tillgängligt på mottagningen.  
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 Informanterna uppgav att deras huvudsakliga roll för att stödja barnen är att visa vägen och utbilda 

föräldrarna i vikten av att göra barnen delaktiga, detta eftersom stödinsatserna bygger på ett 

samtycke från föräldrarna. Vid intervjuerna framkom vikten av att ha ett levande arbetssätt och 

påminna föräldrarna om att kontinuerligt informera barnen, framförallt när det sker förändringar i 

patientens sjukdomsbild och behandling. Det är också viktigt att fråga föräldrarna om på vilket sätt 

de informerat barnen och hur barnen tog till sig detta. Om man tidigt introducerar att man har ett 

familjecentrerat behandlingssätt ökar det möjligheten att tidigare identifiera de familjer som är i 

behov av ett stöd i större utsträckning.  

 

”För ofta är det så, att när man hamnar i kris så blir familjemönster och kommunikationsmönster 

ännu tydligare. Och det är det vi i personalen runt måste hjälpa till att bryta eller uppmärksamma, 

att man väljer att inte prata med varandra fast man sitter i samma båt”. 

 

Detta citat kan jämföras med citatet ovan, i vilket det påtalas att man eftersträvar att ha extra tät 

kontakt med föräldrar som säger sig inte vilja ha hjälp. Personalen menar att de numera har insikter 

som gör att de kan se behov som inte patienten själv kan identifiera.   

 

Personalstöd 

 

Barnpiloten ska särskilt uppmärksamma barnens situation på ronder, läkarbesök, arbetsplatsträffar 

och utbildningsdagar, samt verka som bollplank och kunskapsbank för den övriga personalstyrkan 

rörande barn och ungdomar.  Att ha en medarbetare som är entusiastisk och driver frågan upplevde 

flera informanter som positivt och inspirerande.   

 

För att kartlägga vilka patienter som är sammanboende med minderåriga barn använder man sig av 

ett dokument vid diagnossamtalen. Vid detta samtal medverkar läkare, sjuksköterska och kurator, 

vilka utgör ett team runt patienten. Man frågar bland annat om patientens sociala situation och då 

också om det finns några minderåriga barn. I journalsystemet finns en mall som heter 

Barnperspektiv där man har möjlighet att dokumentera dessa uppgifter. Att det blir ordentligt 

dokumenterat är något som flera av informanterna återkom till som ett av de viktigaste instrumenten 

för att kunna erbjuda stöd till anhöriga barn. På frågan om vem som ansvarar för att frågan ställs 

uppgav informanterna att det är den som först träffar patienten. Frågan om minderåriga barn finns 

också med på en checklista som används av sjuksköterskorna vid nybesök på mottagningen.  
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Informanterna upplevde flera fördelar med att arbeta i team kring patienten. Vid diagnossamtal 

upplevde alla inblandade professioner att det var positivt att dels höra vilken information läkaren 

gav till patienten men också att höra vad patienten hade att berätta. På så vis upplevde de att 

förutsättningarna för att på ett tidigt stadium fånga upp eventuella problem och svårigheter inom 

familjen ökade. Däribland familjer med annan problematik som kan behöva stöd från till exempel 

Barn och ungdomspsykiatrin eller Socialtjänsten. Dessutom var det en fördel att kunna bolla sådana 

frågor med varandra i teamet. Detta arbetssätt upplevdes på sikt tidsbesparande och mer effektivt. 

 

”… det här diagnossamtalet är väldigt viktigt... vid det tillfället kommer så otroligt mycket 

information fram och när vi då delar det i teamet då måste inte en massa information överföras och 

det sparar väldigt mycket tid på sikt, det är jag övertygad om… har vi varit tillsammans vet vi 

precis vad som sagts och hur patienten reagerat.” 

 

Fördelen med att alla i teamet får del av samma information, poängteras alltså i intervjuerna. 

Varannan torsdag har mottagningen en reflektionsstund, på denna uppgav informanterna att de har 

möjlighet att ta upp situationer de mött i arbetet med patienterna och dess anhöriga, som de vill ta 

upp med sina kollegor.  

 

På mottagningen är införande av kontaktsjuksköterskor under uppbyggnad, vars uppgift bland annat 

är att identifiera patientens och anhörigas behov. Informanterna upplevde detta som positivt och 

uppgav att detta arbetssätt troligen skulle underlätta arbetet med att kartlägga patientens 

familjesituation. Kurator och Barnpilot finns att tillgå och går att hänvisa till, det är inte meningen 

att en kontaktsjuksköterska ska känna ett enskilt och personligt ansvar i att stödja barn i en svår 

situation. 

  

3.2 Kompetens  

En förutsättning för identifiering och synliggörande av barns behov av stöd tycks vara utbildning 

inom ämnet samt tidigare erfarenheter vilket kan benämnas som kompetens inom området.  En 

huvuddel av informanterna hade genomgått en utbildning i ämnet ”Familjebehandling vid 

livshotande sjukdom”. Utbildningen gavs av företaget Gestaltstudion i Örebro och bedrevs efter ett 

kursprogram i olika steg.  Projektet Barn som anhöriga möjliggjorde att en del av personalstyrkan 

kunde ta del av utbildningen efter att ha anmält sitt intresse. Utbildningen syftade till att 

vårdpersonal ska konfrontera sig själva med känslor kring sorg, liv och död, för att sedan underlätta 
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bemötandet och förståelsen för patienter och dess anhöriga. Praktiska övningar ingick som en del i 

utbildningen. Samtliga av informanterna som genomgått utbildningen uppgav att den haft en stor 

betydelse för deras förhållningssätt gentemot patienter och anhöriga. Informanterna uppgav bland 

annat att de upplever sig ha större beredskap och att frågan till patienterna om de är sammanboende 

med minderåriga barn blivit en självklar del i arbetet. Utbildningen har bidragit till att personalen 

har en ökad förståelse för vikten av att stödja hela familjen. Det har bidragit till att personal som 

tidigare känt en rädsla för att ställa frågan om patienten har barn, nu känner sig mer bekväma att 

rutinmässigt ställa frågan och en ökad insikt i vikten av att fråga. I intervjuerna framkom även att 

utbildningen minskat rädslan för att bemöta barn i kris. 

 

”Då var jag alltid rädd att jag inte… jag visste inte… men jag kanske säger fel och hur ska man 

fråga och jag tyckte…men nu bara frågar jag, för det kan inte bli så himla fel. Det är bättre att 

fråga!”.  

 

Även innan utbildningen erbjöd mottagningen stöd till patienter och närstående genom att säga att 

barnen var välkomna att följa med när den närstående hade inbokade besök. Efter avslutad 

utbildning uppger flera informanter att man numera rekommenderar att barnen får vara delaktiga 

genom att uppge att det är ett arbetssätt som mottagningen har som rutin.   

 

Det nationella projektet Barn som anhöriga har genom ett utökat ekonomiskt stöd också möjliggjort 

fler utbildningstillfällen för barnpiloterna. 

 

En del av informanterna hade tidigare erfarenheter av att jobba familjecentrerat, dels inom palliativ 

vård men även med familjer i behov av stödinsatser från socialtjänsten. Vid intervjuerna framkom 

att de redan innan projektet och utbildningen sett barnperspektivet som en del av sin yrkesutövning 

och en mycket viktig fråga för vården. En av de övriga informanterna upplevde att utbildningen var 

startskottet för implementera arbetet med barn som anhöriga på mottagningen. Flera av 

informanterna uppgav att Barnpiloten var en stor inspirationskälla som driver sitt område framåt på 

mottagningen. 

 

 

 

 

 



17 

 

3.3 Svårigheter 

Motstånd från föräldrar 

Det största hindret i arbetet med att stödja minderåriga, anhöriga barn upplevde informanterna var 

att allt måste gå genom föräldrarna. De flesta föräldrar uppgavs vara positivt inställda till 

mottagningens arbetssätt men en del ville hellre klara sig själva. Personalen har då ingen möjlighet 

att själva kontakta barnen utan allt måste ske med föräldrarnas samtycke om det inte är så allvarliga 

missförhållanden att det faller under anmälningsplikten enligt Socialtjänstlagen (2001:453). I en del 

fall kände sig informanterna osäkra på om föräldrarna verkligen hade informerat sina barn även om 

de uppgav att så gjorts. Om barnen inte kommer med till mottagningen finns ingen möjlighet att 

stämma av detta. Då finns inget annat alternativ än att lita på förälderns ord och fortsätta påminna 

om vikten av att göra barnen delaktiga i förälderns hälsotillstånd. Detsamma gäller de föräldrar som 

hellre vill klara sig själva och tackar nej till stöd. Informanterna uppgav att de då tar upp frågan 

upprepade gånger vid kommande mottagningsbesök samt att de upplyser föräldrarna om den 

evidens som finns på att detta är det bästa för barnen. På så sätt har de lyckats få med sig flera av 

dessa föräldrar.  

En del föräldrar tycker inte att man ska informera barnen för att på så sätt skydda dem, andra får hör 

från släkt och vänner att barnen ska skonas från information om sjukdomen. 

”… det kan märkas ett visst motstånd, en del kan ju uppleva det som att jaha här kommer du och 

talar om för mig hur jag ska vara förälder. Men det får man ju känna in i samtalet, det kanske tar 

tre fyra samtal innan man kan ta upp det… det beror helt på familjen man träffar, en del är 

jättemottagliga i kris medan andra i kris sluter sig totalt, liksom hit men inte längre” 

Informanterna upplevde sig alltså ha ett stort stöd av utbildningen i familjebehandling för att kunna 

stå på sig i frågan om att barnen mår bättre av att vara delaktiga men betonade också vikten av att 

lyssna på föräldrarnas åsikt och inte få dem att känna sig tillrättavisade eller överkörda. Citatet ovan 

beskriver vikten av ha en följsamhet efter föräldrars mottaglighet för stöd, i vissa fall kanske man 

måste vänta och ta upp frågan igen efter några besök.  

Begränsade resurser 

Vad gäller tid avsatt för arbetet med anhörigstöd till minderåriga rådde det delande meningar mellan 

informanterna. En del ansåg att det fanns utrymme för att hinna med det man ville göra medan 

andra ansåg att de önskar att de hade haft mer tid för barnen som besökte mottagningen. En sak som 
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återkom flera gånger är att barnen inte är patienter och att det är vård för vuxna som bedrivs på 

enheten, att till exempel ordna mer organiserade träffar för barnen är inte möjligt då man inte 

erhåller några medel för detta. Detsamma gäller det långsiktiga perspektivet. En krisreaktion kan 

komma långt efter själva händelsen och för de barn som då behöver stöd finns ingen möjlighet att 

vända sig till mottagningen för stöd om föräldern inte längre är inskriven där. Bristen på ett mer 

långsiktigt perspektiv beskrevs som ett område i behov av utveckling. 

”Alltså det jag känner nästan varje gång är ju det här långtidsperspektivet… jag kan känna att det 

borde finnas nåt slags system för det, att de får en uppföljning… vi vet att krisreaktioner kanske inte 

kommer i morgon utan först om några år. Det finns liksom inget bra… fånga upp det. Det bär jag 

ständigt med mig… det här långtidsperspektivet. Hur blir det sen?” 

Här efterlyser informanterna ett vidare samarbete med andra instanser, till exempel med 

öppenvården, för att anhöriga ska ha någon att vända sig till i efterhand. En annan svårighet med att 

utveckla stödet till minderåriga barn som nämndes är hur läget i stort ser ut inom sjukvården. Om 

det inte ens finns personal så det räcker hamnar denna fråga långt ner på prioriteringslistan och det 

blir heller inga konsekvenser av att inte följa denna lagstadgade rättighet till stöd som barnen har. 

Informanten upplevde det som frustrerande och tyckte att frågan inte togs på tillräckligt stort allvar. 

”Det här är ett extremt förebyggande psykosocialt arbete, att jobba med närstående generellt men 

barn i synnerhet! ... det är inte prioriterat inom sjukvården för där handlar det om att rädda liv… 

jag tycker det handlar om att rädda psykiska liv!” 

Med andra ord önskar man sig en bredare arbetsbeskrivning inom den somatiska sjukvården, en 

som tar ett större grepp om patientens hela livssituation, inklusive stöd av anhöriga. 

Brist på kunskap och erfarenhet  

 

Vid intervjuerna återkom informanterna upprepade gånger till att utbildning och/eller erfarenhet 

generellt bidrar till att man vågar möta barn i sorg och att det underlättar teamarbetet kring en familj 

om fler fått utbildning inom ämnet. Då utbildad och erfaren personal utgör endast en del av 

verksamheten uppgav flera av informanterna att de önskade att alla fick gå en utbildning i ämnet för 

att upprätthålla och utveckla arbetssättet.   
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”Jag skulle vilja att fler hade tagit del av den här utbildningen… då får man en helt annan 

förståelse för hur det är att jobba och hur vi tänker. Ju fler som har gått den desto lättare är det att 

jobba i team. Man kan inte gå ensam på en sån här kurs och försöka införa det på en mottagning, 

det tror jag är helt omöjligt, man måste gå flera, man måste vara flera kategorier… Fler behöver 

gå utbildningen för att upprätthålla det här arbetssättet” 

 

Även om Barnpiloten sågs som avgörande, så kan man identifiera ytterligare behov. Utbildning 

genomgripande för fler medarbetare inom olika vårdande professioner skulle ses som en 

förstärkning.   

 

Andra hinder som framkom var att det inte dokumenterades tillräcklig utsträckning i befintliga 

journaler, om patienterna var sammanboende med minderåriga barn. Som en förklaring till detta 

nämndes att det fortfarande kan finnas en rädsla inom samtliga professioner, att möta både patienter 

och deras barn som befinner sig i kris. 

 

4. DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning av huvudresultat 

 

I studien framkom att det nationella projektet Barn som anhöriga har ökat förutsättningarna för 

mottagningen att med hjälp av utbildning och översyn av rutiner, föra arbetet framåt med att stödja 

barn som är nära anhöriga till en vuxen med svår sjukdom. Störst nytta ansåg informanterna sig ha 

haft av en utbildning i familjestöd vilket gett dem större förståelse för vikten av arbetet med 

familjestöd och minskat rädslan för att möta barn i kris. Det har lett till ändrade rutiner och man 

rekommenderar nu föräldrar att ta med sina barn till mottagningen. Att ha tidigare erfarenhet från 

familjecentrerat arbete tycks ha stor betydelse för förmågan att uppmärksamma barnperspektivet 

och driva arbetet framåt. Att det finns en engagerad barnpilot som håller barnperspektivet levande 

på arbetsplatsen verkar också vara en förutsättning för att utveckla och upprätthålla det 

familjecentrerade arbetssättet. Den mest framträdande svårigheten i arbetet med stöd till barn är att 

allt stöd går genom föräldrarna så en förutsättning för att kunna bedriva detta arbete är att föräldrar 

förstår vikten av att involvera sina barn.  
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4.2 Resultatdiskussion  

Krattenmacher et al (2011) skriver att sårbarheten för att utveckla psykosociala problem i samband 

med en förälders sjukdom kan variera för olika barn. Risken ökar framförallt om föräldern drabbas 

av en depression eller om familjen präglas av dysfunktionella beteendemönster. Detta talar för att 

vårdpersonal bör vara extra uppmärksamma på familjen runt en patient som drabbas av allvarlig 

sjukdom.   

Huizinga et al (2011) rekommenderar att vårdgivare ska fråga cancerpatienter om de har barn 

hemma för att kunna inbjuda till delaktighet och utforma stöd efter behov. Mottagningen har 

upprättat rutiner för att hitta minderåriga barn genom att med hjälp av checklista och samtalsmall, få 

in frågan vid nybesök och diagnossamtal. En av författarnas viktigaste frågor handlade om att 

undersöka hur de uppmärksammade eventuella minderåriga barn i patientens närhet, eftersom det är 

en förutsättning för att kunna erbjuda stöd. Vidare så har mottagningen utvecklat ett tillägg till 

patientjournalen för att kunna dokumentera om minderåriga barn finns.  

 

Utbildning och tidigare erfarenhet tycks ändå kunna påverka om man väljer att fråga en patient om 

hen har barn, vilken information föräldern gett till sitt barn och hur barnet har hanterat samtalet.  

Till stor del verkade frågan ställas till alla patienter men en del informanter uttryckte en viss 

tveksamhet inför vilka som skulle tillfrågas. Resonemang kring vilka patienter i olika åldrar som 

kan ha minderåriga barn förekom. Om rutinen att fråga delvis bygger på normativa uppfattningar 

om vilka patienter som kan ha minderåriga barn i hushållet, exempelvis sammanboende kvinna och 

man mellan 25 och 45 år, finns en viss risk att en del barn inte identifieras. Det är viktigt att 

vårdpersonal inte värderar vilka som hör till patientens närstående och familj eftersom det kan se 

olika ut hos olika individer. För att undvika denna problematik kan mottagningar och avdelningar 

arbeta med att alla professioner riktar in sig på att alltid skriva en grundlig anamnes och vid 

diagnossamtal och inskrivning rikta frågan mer till ett plan där patienten själv får beskriva vilka 

närstående som denna räknar som sina närmaste och även beskriva sin hemsituation. Detta är ett 

förhållningssätt som mottagningen till viss del redan tillämpar men författarna vill understryka att 

förhållningssättet bör införas mer strukturerat och systematiskt inom verksamhetens alla delar. Om 

man inför som rutin att all personal genom hela vårdkedjan som kommer i kontakt med en patient 

ser barnperspektivet som en del av sitt arbete ökar chanserna att identifiera barn som är nära 

anhöriga för att kunna göra dem delaktiga och erbjuda stöd.   
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Genom att fråga om hur barnen mår och hur de hanterar den sjuka vuxnas situation så signalerar 

man också att man är redo att möta barn i kris, att man är trygg och förberedd och att det hör till en 

av mottagningens alla rutinåtgärder. Att identifiera barn som anhöriga, göra dem delaktiga och 

erbjuda stöd är arbetssätt som Huizinga et al (2011) rekommenderar för att förebygga ångest, oro 

och stress. Genom att arbeta familjecentrerat understödjer man familjen som ska hantera sin sorg 

och oro, samtidigt som det praktiska ansvaret för hem och ekonomi också är förändrat.  

 

Betydelsen av att bli sedd och bekräftad som person när en familjemedlem drabbas av livshotande 

cancer beskrivs av Sjölander & Ahlström (2012) som mycket viktig. De anhöriga uppgav att de 

kände sig stärkta av känslan av samhörighet, delaktighet och bekräftelse. Värdet i att involvera hela 

familjen när en vuxen blir svårt sjuk styrks alltså även här.  De uttryckte även en önskan om en 

djupare relation till sina anhöriga. Att ha ett socialt nätverk bestående av exempelvis släkt, grannar 

eller annan bekantskap är djupt betydelsefull vilket stärker författarnas uppfattning om hur viktigt 

det är att vårdpersonal förhör sig om att den anhörige har någon i sin närhet att dela sina 

erfarenheter med, samt att underlätta kommunikation och delaktighet inom familjen.  

 

Av resultatet framkom hur viktigt det är att ha en person inom verksamheten som har 

barnperspektivet som sitt ansvarsområde. Att verksamheten ska innehålla en barnansvarig, lika 

naturligt som en nutritionsansvarig eller hygienansvarig kan ses som ett mycket viktigt arbetssätt. 

Kanske är det rentav avgörande för att en verksamhet ska utvecklas och på sikt genomsyras av 

delaktighet för barnen.  

 

Författarnas uppfattning efter studien är att huruvida barnperspektivet bejakas fortfarande till stor 

del beror på vårdpersonalens utbildning, erfarenhet och personligt engagemang snarare än 

väletablerade rutiner. Detta kan ses som en svag punkt och gör systemet sårbart om exempelvis 

engagerad personal slutar på mottagningen. Alla barn borde erbjudas samma stöd, inte bara de som 

har turen att föräldern får en engagerad sjuksköterska som vågar fråga efter barnen och möta 

familjer i kris  

  

Personal på mottagningen har inom ramen för projektet Barn som anhöriga utvecklat miljön så att 

den ska vara mer välkomnande för barn i olika åldrar och tagit fram material anpassat för ett 

barnperspektiv. En del av personalgruppen har genomgått utbildning, vilket möjliggjordes genom 

projektpengar. Numera är det nationella projektet avslutat och det kan ses som en utmaning för 

verksamheten att fortsätta utveckla arbetet och förhållningssättet inom detta område. Informanterna 

uppgav att arbetet skulle underlättas om fler får möjlighet att utbilda sig inom området. Det är oklart 
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om detta är möjligt utan att verksamheten erhåller extra resurser för ändamålet. Risken finns också 

att mottagningen dräneras på viss kunskap när utbildad och erfaren personal byter arbetsplats och 

ny personal börjar.  

 

Genom fortsatt utvecklingsarbete och fastställande av rutiner samt genom fortsatt utbildning av 

personal bör arbetssättet kunna implementeras och förankras inom sjukvården. En förutsättning för 

detta är förstås att verksamheter får resurser för ändamålet. En stor del i denna utveckling är även 

beroende av att man inte, relaterat till rädsla för att möta barn i kris, väljer att avstå från att prata 

med dem hellre än att riskera att göra det ”på fel sätt”. Risken med rädslan för att möta barn i kris är 

att de inte behandlas som subjekt med egna känslor och behov, att man därför äventyrar möjligheten 

att identifiera dem som särskilt utsatta och därmed inte införlivar den lagförstärkning i 

författningssamlingen som Hälso- och sjukvården är ålagda att arbeta efter. Barnet riskerar att 

hamna i skuggan av sin förälders svåra sjukdom. 

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka hur mottagningen arbetade med att ge stöd till anhöriga, 

minderåriga barn. Detta ansågs endast kunna genomföras genom att intervjua personal på 

mottagningen. Efter att tillstånd för studien erhållits kontaktades en sjuksköterska på mottagningen 

som varit med och arbetat inom projektet Barn som anhöriga. Denna person åtog sig att boka in 

intervjuer med personal från olika yrkeskategorier under de dagar författarna besökte mottagningen. 

Datum för detta blev tre veckor senare än vad författarna önskade men då studiens genomförande 

hängde på att få besöka mottagningen fick det datum som erbjöds accepteras. Detta ledde till att 

tidsplanen fick revideras och tanken om att dela upp intervjutillfällena i två omgångar kunde inte 

genomföras. Författarna besökte mottagningen under två dagar och genomförde där de fem 

planerade intervjuerna tillsammans. Arbetet blev intensivt och ingen tid fanns till att bearbeta 

intervjuerna för att på så sätt förbättra intervjuteknik och frågor. Detta blev tydligt under 

efterföljande veckor då materialet transkriberades och analyserades. Hade den ursprungliga 

planeringen varit möjlig att genomföra hade intervjuerna delats upp för att hinna bearbeta materialet 

och upptäcka eventuella brister innan fler intervjuer gjordes. Det som då skulle kunna förbättrats 

var att rakare frågor och fler följdfrågor kunnat ställas vad gäller de svårigheter mottagningen haft i 

det undersökta ämnet. Det skulle kanske ändå inte påverkat resultatet då detta berör det som nämnts 

i de etiska övervägandena som gjorts, att detta är en känslig fråga som kan vara svår att svara på. 
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Tillförlitligheten i en studie ökar om forskningsprocessen är tydligt beskriven och stärks ytterligare 

om analysen är utförd av författarna gemensamt (Dahlberg, 1997). Både intervjuer och analysarbete 

har utförts av författarna tillsammans och tillvägagångssättet har noggrant beskrivits.  Mycket tid 

har lagts på att diskutera det som framkommit under intervjuerna och i varje analyssteg har 

tolkningsmöjligheter övervägts för att stärka studiens tillförlitlighet.  Dahlberg (1997) skriver att 

trovärdigheten ökar om resultatet beskriver det som studien ursprungligen var avsedd att beskriva. 

Författarnas uppfattning är att studiens trovärdighet är hög då resultatet som framkom stämde 

mycket väl överens med studiens syfte. För att ytterligare stärka studiens trovärdighet har citat från 

informanterna använts i resultatet.  

 

Informanterna valdes ut av en person som arbetat aktivt med dessa frågor och informanterna valdes 

kanske ut för att även de är aktiva inom stödet till anhöriga barn. Då syftet varit att undersöka hur 

mottagningen jobbar med dessa frågor var det en förutsättning att informanterna hade kunskap inom 

ämnet. Det kan dock föreligga en risk att resultatet inte är representativt för hela mottagningen. 

Studiens överförbarhet blir därför begränsad. Det ger dock en god bild av hur målet är att det ska 

fungera, och många värdefulla idéer framkom under intervjuerna.  

 

För att studiens giltighet skulle öka valdes olika yrkeskategorier ut för att se hur inställningen till 

anhörigstöd till barn var inom olika professioner och citat från alla professioner finns med i arbetet. 

Att det är en mindre antal informanter anses dock inte påverka studiens resultat då syftet endast var 

att se vilka rutiner och åtgärder som utarbetats och den information som erhölls var mycket 

samstämmig.  

 

De resultat som framkommit stärker författarna i att ett familjecentrerat förhållningssätt är en 

mycket viktig del av arbetet som sjuksköterska. Det krävs egentligen inte så stora förändringar för 

att uppnå ett gott resultat men trots detta hamnar denna fråga ofta i skymundan då andra områden 

bedöms ha högre prioritet. Ett första steg för att upprätthålla lagens förstärkning om stöd till 

närstående minderåriga barn är utbildning och information. Då författarna diskuterat denna fråga i 

olika sammanhang tycks det vara få inom vården som är medvetna om denna lagförstärkning trots 

att den tillkom för fem år sedan. Därför anses ytterligare studier och åtgärder inom området vara 

nödvändiga för att leva upp till barns lagstadgade rätt till stöd.  
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4.4 Kliniska implikationer 

Utbildning, etablerade rutiner och att ha en medarbetare som är ansvarig för att lyfta fram barn som 

anhöriga är kliniska implikationer som kunde påvisas i denna studie. Detta är faktorer som främjar 

vårdpersonalens arbete med att stödja och involvera barn som är anhöriga. Brist på tid, personal och 

kompetens inom området är omständigheter som försvårar arbetet.  

4.5 Slutsats 

Denna studie har visat att det nationella projektet Barn som anhöriga gett hälso- och 

sjukvårdspersonal på mottagningen möjlighet att utveckla sina rutiner och handlingsberedskap för 

att upptäcka och stödja barn som är nära anhöriga till en vuxen med svår sjukdom. Utbildning och 

erfarenhet tycks vara en viktig faktor för att hälso- och sjukvårdpersonal ska förstå behovet av stöd 

och våga möta barn i kris. För att arbetssättet skall upprätthållas och utvecklas framkom det i 

studien att det är viktigt att verksamheten har en medarbetare med stort engagemang, som ansvarar 

för barnperspektivet.  
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http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/  

http://www.naracancer.se/sv/For-dig-som-vuxen/Barn-som-anhoriga/#.VIRDKtEtDX4  

 

 

 

mailto:kontaktaKP@karolinska.se
http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/
http://www.naracancer.se/sv/For-dig-som-vuxen/Barn-som-anhoriga/#.VIRDKtEtDX4


 

 

Bilaga 1 

 

Semistrukturerad intervjuguide 

 

• Yrke? Tidigare erfarenhet? Kurser inom ämnet? 

• Hur länge har du jobbat som …...? 

• Hur länge har du jobbat med barn som anhöriga aktivt? 

• Hur hittar ni barnen? (Frågar alla, både män och kvinnor? Vem har ansvaret för frågan? Vem 

går vidare?) 

• Finns det några skriftliga riktlinjer/PM/rutiner för området? 

• Hur tas en första kontakt med barnet? (Med eller utan föräldrar? Telefonkontakt el bokat 

möte? Vart träffas man? Flera syskon eller enskilt?) 

• Hur kan en träff se ut? (Vilka är med, olika professioner?) 

• Vilket stöd erbjuds? Vilket nätverk finns att tillgå? Vem samordnar/är ansvarig? 

• Hur många träffar brukar det bli? 

• Görs det någon uppföljning? Samverkan med exempelvis skolhälsovård/barnomsorg? Vems 

är ansvaret? Ligger det på föräldrarna? 

• Erbjuds föräldrarna något stöd i sitt föräldraskap? Samverkan med t ex socialtjänsten? 

• Hur är deltagandet? Tackar några nej? Hur hanteras detta? 

• Är det något du skulle vilja ändra på för att det skulle fungera bättre? 

• Har något utvärdering gjorts? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

 

 
 

 

Hej. 

 

Vi är två studenter på sjuksköterskeprogrammet i Uppsala som ska skriva vårt examensarbete under 

hösten 2014. Vårt arbete avser att beskriva hur personal på xxxx arbetar med barn vars föräldrar 

drabbats av allvarlig sjukdom. Vi har genom kontakt med xxxx blivit tipsade om att du (genom ditt 

arbete) skulle kunna bidra med viktig information om detta. Vi skulle därför uppskatta om du har 

möjlighet att ställa upp på en intervju i september 2014. Vi kommer då befinna oss på plats i xxxx 

och avser att genomföra intervjuerna på xxxxxx. Vi beräknar att intervjun tar ungefär en timme, och 

för att inte missa någon information spelas den in. Om du inte vill svara på någon fråga eller 

avbryta intervjun, är du i din fulla rätt att göra så utan att motivera varför. Vi är i första hand 

intresserade av hur arbetsrutiner är utformade och kommer inte registrera några personuppgifter. 

Arbetet sker under handledning. 

 

Vi kommer kontakta dig i början av september för att se om du har möjlighet att delta. Vi berättar då 

gärna mer om arbetet eller så går det bra att kontakta oss innan om frågor finns. Arbetet kommer 

presenteras i december 2014 och vi skickar gärna ett exemplar via mail om intresse finns. 

 

 

Med vänlig hälsning, Molly Holmberg och Liselotte Edling 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Molly Holmberg 

tel: 073-4118522 

mail: molly.holmberg@hotmail.com 

 

Liselotte Edling 

tel: 0707-363641 

mail: liselotte.edling@live.se 

 

Handledare: Teolinda Toft 

mail: teolinda.toft@pubcare.uu.se 

mailto:molly.holmberg@hotmail.com
mailto:liselotte.edling@live.se
mailto:teolinda.toft@pubcare.uu.se

