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Sammanfattning   

Då någon drabbas av allvarlig sjukdom eller skada som hotar livet påverkas inte bara 

den sjuke utan också alla i den sjukes närhet. Att som närstående vara barn i denna 

situation kan vara oerhört traumatiskt. För att vi som vårdpersonal ska kunna hjälpa och 

stötta barnen och familjen behövs kunskap om hur barn upplever denna situation och 

vilka behov som finns hos dem. Syftet med studien är att beskriva barns upplevelse av 

att vara närstående till en svårt sjuk person. Med svår sjukdom/skada valdes i denna 

uppsats någon som vårdas på en intensivvårdsavdelning eller drabbats av 

cancersjukdom. Metoden som använts är litteraturstudie av vårdvetenskapliga 

kvalitativa artiklar där barnens upplevelse tydligt framkommer. I resultatet framgår det 

att barnen upplever oro och osäkerhet över vad som händer, förändrat vardagsliv, 

otrygghet och utanförskap. Dessa känslor och upplevelser har samlats under tre teman: 

Berätta för mig, Jag vill att det ska vara som vanligt och Ser ni mig? Med kunskap om 

barns upplevelser och känslor när någon närstående drabbats av svår sjukdom/skada kan 

vi som vårdpersonal informera och stötta barn och föräldrar för att möjliggöra en 

situation där barnen känner delaktighet och trygghet. Studien visar på vikten av att 

barnen är välinformerade om vad som hänt och hur sjukdomen/skadan utvecklar sig, att 

vardagen fortsätter i möjligaste mån med trygga rutiner och att barnen får känna 

delaktighet och blir sedda.  Studien visar på hur viktigt det är att vi som vårdpersonal 

ser och informerar de närstående barnen med tanke på ålder, utveckling och erfarenhet 

och uppmuntrar och stöttar föräldrarna till att göra barnen delaktiga. 
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INLEDNING 

Att vara närstående till någon som drabbas av en svår sjukdom/skada kan innebära stor 

oro och förändring i livet. Att vara barn till en svårt sjuk närstående är ett stort trauma, 

speciellt om den sjuke är någon som barnen är beroende av och lever tillsammans med. 

De friska vuxna finns inte heller till på samma sätt för barnen eftersom de tillbringar tid 

med den sjuke samtidigt som de ska få vardagen att fungera. Utifrån Förenta 

Nationernas (FN:s) barnkonvention (1989) har vi skyldighet att ge barn information, råd 

och stöd när sjukdom drabbar dem eller någon närstående. Barn är olika beroende på 

individ, ålder, mognad och erfarenheter och har därför skilda upplevelser av situationen. 

En viktig utgångspunkt är att låta barnens upplevelser, erfarenheter och tankar komma 

till uttryck. Det är en utmaning vi har som vårdpersonal att se barnen i den sjukes närhet 

och hitta rutiner där vi tar hänsyn till dem, så de får information på en begriplig nivå 

och känner delaktighet. 

 

 

BAKGRUND 

En allvarlig sjukdom eller skada drabbar inte bara patienten utan även de närstående. Är 

det någon i den närmsta familjen som är sjuk/skadad blir påverkan mycket stor. Hela 

familjen hamnar i en situation som präglas av frågor, oro och sorg över vad som drabbat 

dem. Att som närstående vara barn i denna situation kan vara mycket svårt när även de 

vuxna som står för trygghet och omsorg upplever sig hjälplösa och familjestrukturen 

rasar. Beroende på ålder, mognadsgrad, erfarenheter och relation till den sjuke kan 

barns reaktioner ta sig olika uttryck. Genom att lyssna på barnen, se till deras 

erfarenheter, ge uppriktig och åldersanpassad information kan de göras delaktiga 

(Knutsson, 2006).     

 

  

Definition av barn och närstående 

I FN:s barnkonvention (1989) definieras barn som en person under 18 år, om inte barnet 

blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller i det landet. I denna uppsats används 

begreppet närstående eftersom anhörig för tankarna till att enbart handla om familjen. 

Begreppet familj kan beskrivas och uttryckas på olika sätt exempelvis kärnfamilj, 

utvidgad familj eller styvfamilj. Då samhället idag består av många konstellationer kan 

benämningen anhörig eller familj vara olyckligt att använda. Till närstående hör de 

personer patienten räknar som sina närmaste vilket inte bara innefattar anhöriga utan 

också det sociala nätverk som finns runt patienten. Utifrån person ser nätverket olika ut. 

Det kan vara en nära vän, granne eller en person från en utvidgad familj, t ex en tidigare 

makas barn i en senare relation, som är närstående (Östlinder, 2008).   

 
 

Definition av svår sjukdom eller skada 

Definitionen av allvarlig fysisk sjukdom eller skada är en potentiellt livshotande 

sjukdom/ skada eller sjukdom/skada som kan ge bestående men för livet och inverka 

omfattande på personens hälsa (Socialstyrelsen, 2012). Vi har valt att fokusera på 
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patienter som kräver intensivvård eller drabbats av en cancersjukdom. Att vårdas på en 

intensivvårdsavdelning (IVA) är enligt Svenska intensivvårdsregistret, SIR (2011) en 

vårdnivå och inte en vårdplats. Kriterier för att vara i behov av intensivvård är manifest 

svikt i vitala funktioner och behov av avancerad övervakning, diagnostik och 

behandling (SIR, 2011). Patienten kan vara oförmögen att tillgodose basala behov som 

luft, vätska, mat, värme, sömn och utsöndringar (Bergbom, Engberg & Hallenberg, 

1981). 

 

Att få en cancerdiagnos upplevs mer hotfull och skrämmande än andra sjukdomar 

(SBU, 2001). Idag finns det många cancersjukdomar som man kan bota, dvs. behandla 

så att patienten får en lång sjukdomsfri överlevnad så att patienten dör av någon annan 

orsak än cancersjukdomen (Beck-Friis & Strang, 1997). Men själva ordet cancer skapar 

hos de flesta tankar på svår sjukdom och död. Känslor som uppstår vid ett cancerbesked 

handlar ofta om avsked och övergivenhet (Salander, Henriksson & Bergenheim, 1999; 

Birgegård & Strang, 2001). 

 

 

Barns rättigheter 

I FN:s barnkonvention (1989)  framgår det tydligt att barn har rätt att bli informerade 

om det som på något sätt påverkar dem. Det framhålls att alla åtgärder som rör barn, om 

det sker ”av offentliga eller privata välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet” (FN:s 

Barnkonvention, 1989, s. 3). Denna lag visar tydligt hur viktigt det är att ta hänsyn till 

barnens bästa. Inom hälso- och sjukvården finns ytterligare lagar för att värna om 

barnen och deras behov. 1 januari 2010 ändrades lagtexten i hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, 2009:980). Där framgår tydligt att den som tillhör hälso- och sjukvården särskilt 

ska beakta barns behov av information, stöd och råd, om föräldern eller någon annan 

vuxen som betraktas som närstående har en psykisk störning eller psykisk 

funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare av alkohol 

eller annat beroendeframkallande medel. Det innebär att alla som möter barn i något 

sammanhang inom hälso- och sjukvården ska se till barnens behov.  

 

"Varje barn ska respekteras som en individ med egna rättigheter." 

(ur Västra Götalandsregionens budget 2011, s. 17)  

 

 

Barns utveckling och erfarenheter 

För att förstå hur barn i olika åldrar kan reagera på att en närstående drabbats av en 

allvarlig sjukdom/skada behövs förståelse för hur barn normalt kan tänka och uppleva. 

Enligt Hwang och Nilsson (2003) var Piaget (1896-1980) en av förgrundsfigurerna i 

läran om barns utveckling och han menade att barns tänkande är beroende av ålder och 

mognad. Senare forskning visar att barns erfarenheter har en stor inverkan på hur barn 

tänker (Doverborg & Pramling, 2000). Sommer (2005) beskriver det kompetenta barnet, 

att inte invänta barnets mognad eller se dess brister utan att barnet har en förståelse med 

sig in i situationer baserade på tidigare erfarenheter. Det kan t.ex. ha sett TV-program 

om sjukhus, hört andra berätta om händelser det varit med om, vilket utmanar barnets 
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tankeförmåga och därmed skapar det nya erfarenheter hos barnet (Knutsson, 2006). Det 

är därför viktigt att möta barn i deras tanke- och erfarenhetsvärld för att som 

sjukvårdspersonal kunna möta barns frågor och funderingar och kunna informera dem 

på ett sätt som är förståeligt för dem (Doverborg & Pramling, 2000; Knutsson, 2006). 

 

 

De små barnen (nyfödd – ca 2- 3 år)  

Barn är mycket känsliga för separationer och en separation kan upplevas som en mindre 

katastrof (Hwang & Nilsson, 2003) eller som ett straff genom att de känner sig 

övergivna (Lewandowski, 1992).  Dessa små barn har en känslighet för förändringar av 

ritualer och rutiner i omgivningen och behöver vardagliga rutiner för att uppleva 

kontroll och trygghet. De är mycket beroende av föräldrar som representerar trygghet 

och säkerhet. Barn är mottagliga för föräldrars känslor och reaktioner (Lewandowski, 

1992; Rozdilsky, 2005 ). De har svårt att förstå om något akut inträffar och upplever 

ingen fara så länge föräldrarna håller sig lugna (Knutsson, 2006). Barn under 5 år har 

inte ett fullt utvecklat tidsmedvetande vilket gör att de ibland kan uppfatta tillfälliga 

skilsmässor som permanenta och döden som ett inte stadigvarande tillstånd (Dyregrov, 

2007). 

 

 

Förskolebarnen (2- 6 år)  

Barns tänkande i denna ålder är subjektivt.  Barn tolkar det som ses utan större 

förståelse för principerna bakom eller att människor som ser samma sak kan se den 

annorlunda. Fysiska föremål kan uppfattas som levande, att saker har tankar, känslor 

och en egen vilja (Hwang & Nilsson, 2003). Barnen tolkar orden bokstavligt, t.ex. att ett 

brutet ben är helt av. De kan också tro att deras tankar, önskningar och handlingar kan 

vara orsaken till att något händer, ex. ett syskon blir sjukt eftersom de bråkat med 

varandra (Lewandowski, 1992; Rozdilsky, 2005). När något oförutsett inträffar i denna 

ålder känner barn att något är fel. De behöver då en enkel och ärlig information med ord 

som barn förstår betydelsen av (Lewandowski, 1992). Det underlättar om barnen först 

får berätta hur de tänker och känner inför situationen, för att utifrån detta förklara för 

barnen vad som hänt. Att använda dockor och bilder för att informera kan vara lämpligt. 

Inför besök på IVA är det bra att kunna berätta för barnen i nära anslutning till besöket 

om vad de kan komma att se, höra och hur det kan lukta (Hwang & Nilsson, 2003). Att 

också visa vad de kan göra vid besöket kan betyda mycket, som att röra vid den sjuke 

och prata med den (Clarke & Harrison, 2001). 

 

 

Skolbarnen (6- 12 år)  

I skolåldern utvecklas barns egocentriska tänkande till att bli mer objektivt och logiskt 

(Hwang & Nilsson, 2003). De börjar förstå mer komplicerade saker och vad som kan 

vara orsaken till händelser, men de har fortfarande svårt att förstå det som är abstrakt. 

Därför kan det hjälpa barnen till förståelse att se den sjuke och miljön runt denne 

(Lewandowski, 1992; Hwang & Nilsson, 2003; Rozdilsky, 2005). Barn kan verka förstå 

vad som berättas, eftersom de vill ge sken av att vara mogna. Det är därför viktigt att 

barnen får berätta vad de vet och hur de tänker för att kunna rätta till eventuella 
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missförstånd eftersom de kan ha en oro och rädsla för att den närstående kommer att dö 

eller att de själva kommer att drabbas av sjukdom (Hwang & Nilsson, 2003; Rozdilsky, 

2005). I denna ålder förstår barn att döden är permanent och oåterkallelig (Hwang & 

Nilsson, 2003; Rozdilsky, 2005; Dyregrov, 2007). 

 

 

Tonåringarna (12 år och äldre) 

I denna ålder har barn ökad förståelse för sjukdomen och allvaret i situationen. Men 

med ökad ålder och erfarenhet ökar också oro och ångest. Barn har svårt att ställa frågor 

när de inte förstår eftersom de inte vill framstå som mindre intelligenta. De vill känna 

sig oberoende och verka mogna vilket kan hindra dem från att ta emot hjälp 

(Lewandowski, 1992; Hwang & Nilsson, 2003; Rozdilsky, 2005). Tonåringar kan ges 

ökat ansvar i hemmet och i omsorgen om den sjuke för att tonåringarna ska få uppleva 

att de är till hjälp och få vara nära den sjuke för att känna delaktighet i det som händer. 

Men balansgången är svår, de har också ett stort behov av att vara med vänner och leva 

så normalt som möjligt (Lewandowski, 1992; Rozdilsky, 2005; Dyregrov, 2007). 

 

 

Anhörigbesök på IVA- en historisk utveckling 

Johnstone (1994) beskriver att på 1960- talet ansåg den amerikanska Department of 

Health, Education and Welfare att besök av närstående på en intensivvårdsavdelning 

skulle begränsas till 5 minuter per timme. Man trodde att närvaron av anhöriga på salen 

skulle framkalla för mycket stress hos den svårt sjuke patienten. Den synen förändrades 

under sjuttiotalet när det gällde besök av vuxna närstående men när det gällde barn 

fanns restriktionerna kvar i nästan samma utsträckning som tidigare. I England på 1990- 

talet fanns det vissa avdelningar där barn var välkomna om de var över en viss ålder 

men åldersgränsen kunde skilja mellan avdelningarna. Synen på barn som närstående 

har förändrats genom åren. Från början av 1990- talet finns det inte mycket skrivet om 

barns besök på en IVA och den effekt besöket hade på dem. Olika orsaker har framförts 

varför barn inte ska besöka. En av de orsaker som angetts var risken att de antingen 

skulle smitta den sjuke med en infektion eller drabbas själva av en, men det finns inget 

belägg för det (Johnstone, 1994). Enligt Plowright (2007)  införde ett sjukhus i England 

i början på 2000- talet besöksförbud för barn pga. risk för spridning av norovirus. En 

annan orsak till restriktion kunde vara att barnen skulle springa runt och orsaka oreda 

och störa andra patienter (Ihlenfeld, 2006).  

 

 

Knutsson, Otterberg och Bergbom (2004) gjorde en studie på 56 

intensivvårdavdelningar i Sverige om barns besök och om det fanns någon policy, 

rekommendationer eller restriktioner avseende barns besök. När det gällde barn hade 39 

avdelningar ingen verbal eller skriven policy när det gällde besök. Orsaker till varför 

barn inte skulle besöka sin närstående var till exempel patientens tillstånd, att miljön 

kunde kännas skrämmande, barnets ålder och relationen mellan barnet och patienten. 

Det största argumentet emot angavs vara infektionsrisken för både patient och barn. 

Anledningar till att barn skulle få besöka IVA var enligt en tredjedel av 
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intensivvårdsavdelningarna i studien, om barnet hade en nära relation till patienten eller 

om patienten var döende.  

 

Miljön på IVA 

Allvarlig och akut sjukdom kommer ofta utan förvarning och kan leda till att patienten 

blir inlagd på en intensivvårdsavdelning. På grund av miljön och den tekniska 

utrustningen kan de närstående känna stress, rädsla, osäkerhet och hjälplöshet. Patienter 

som vårdas på IVA är kopplade med slangar och kanyler till högteknologisk utrustning 

som understödjer och kompenserar livsviktiga, sviktande organ. Den medicinsk- 

tekniska utrustningen kan verka skrämmande för både patienten och de närstående. För 

de närstående kan monitorerna hamna i blickfånget och göra att de i mindre grad kan 

koncentrera sig på den sjuke. Den höga ljudnivån som ökar i samband med mängden 

teknisk utrustning kan också utgöra ett bekymmer. Den förfinade larmfunktionen har till 

uppgift att skydda patienten och göra personalen uppmärksam på förändringar i 

patientens tillstånd, ljuden kan verka skrämmande och stressande för de närstående. De 

närstående kan känna rädsla för att störa patienten eller vara rädda för att komma åt den 

utrustning som används i behandlingen och vågar därför inte röra vid den sjuke 

(Dybwik, 1997). 

 

 

Miljöer för cancervård      

När det gäller cancervård kan miljön variera beroende på om patienten kommer 

polikliniskt till sjukhuset för behandlingar, vårdas inneliggande på sjukhuset eller 

vårdas i hemmet. Cancerbehandlingar består i huvudsak av strålbehandling och/eller 

cytostatikabehandling. Sjukdomen i sig och behandlingarna kan ge förändringar av 

kroppen som kan upplevas skrämmande för ett barn. Som exempel kan nämnas 

viktnedgång som ändrar utseendet, svullnad p.g.a. kortisonbehandling och håravfall 

(Schölberg, 2003, s. 91) Strålbehandling utförs på en strålbehandlingsenhet, där 

patienten får ligga på en brits i ett behandlingsrum. I ett angränsande rum finns 

personalen, som därifrån sköter behandlingen (http://www.1177.se/Vastra-

Gotaland/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/Behandlingar/Stralbehandling/).  

Cytostatikabehandling sker till största delen på speciella mottagningar. Den vanligaste 

behandlingsformen är att ge cytostatika som infusion. Anhöriga kan vara med under 

behandlingen, vilken kan ta 10 minuter upp till några timmar 

(http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Cancer/Under-och-efter-

behandling/Behandlingar/Cytostatikabehandling/) 

 

 

Från ett livsvärldsperspektiv 

 
Livsvärlden kan förstås som världen så som den upplevs. Livsvärlden är personlig och 

unik för varje människa och i den förstår vi oss själva, andra och allt annat i världen. I 

den ingår det förflutna, nutid och framtid. Genom vår egen unika livsvärld lever vi vårt 

liv i världen och med varandra. Kroppen kan förstås som ett subjekt, något som har 

erfarenheter, som är levd. Den levda kroppen har minnen, erfarenheter, upplevelser, 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/Behandlingar/Stralbehandling/
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/Behandlingar/Stralbehandling/
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/Behandlingar/Cytostatikabehandling/
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/Behandlingar/Cytostatikabehandling/
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tankar, känslor och visdom. Kroppen kan aldrig lämnas. Genom den förstår vi oss själva 

och kan nå ut till världen och andra människor.  Genom kroppen har vi tillgång till livet. 

Så länge vi lever gör vi det i och genom kroppen. Varje förändring i kroppen leder till 

en förändring av världen och livet. När något hotar vår vardagstillvaro som exempelvis 

sjukdom eller skada uppstår en otrygghet. Denna otrygghet kan också bli tydlig när 

människan inte har kontroll eller vet vad det är som händer. Om det som hotar 

tryggheten inte går att undanröja, kan ändå ett visst mått av trygghet upplevas genom att 

skaffa kontroll över det som hotar. Det kan vara att sjukdomen kanske inte går att bota, 

men människan har kunskap om den och förstår vad det är som händer eller känner 

trygghet i att det går att få förklaringar när behovet finns.  Ett vårdvetenskapligt 

livsvärldsperspektiv innebär en öppenhet och följsamhet för patienten och de 

närståendes livsvärld. Den verbala kommunikationen är ett viktigt instrument till att 

förstå patienten och de närståendes levda värld. När vi som sjuksköterskor möter barn 

måste vi vara oerhört öppna och följsamma för att förstå dem när deras språk inte är så 

uttömmande och kanske skiljer sig från det språk vi själva använder (Dahlberg & 

Segesten, 2009).     

 

   

Tidigare forskning 

Att svår sjukdom/skada påverkar inte bara den sjuke utan även de närstående är ett känt 

faktum. Barns behov att få besöka sin närstående på IVA har inte uppmärksammats i 

tidigare forskning i någon större omfattning enligt Johnstone (1994) . Titler, Cohen och 

Craft (1991) beskriver att vårdpersonalen i sin kontakt med närstående varit inriktade på 

de vuxna i familjen.   Studier som beskriver hur närstående upplever och hanterar 

situationen när någon familjemedlem är svårt sjuk har fokuserat på make/maka eller på 

föräldrar till svårt sjuka barn (Lewandowski, 1992). Forskning som gjordes på 1990- 

talet fokuserade på vilka effekter det hade på barn när de besökte IVA (Nicholson et 

al.1993) och barnets besök sett ur ett vuxenperspektiv (Biley, Millar & Wilson, 1993). 

Det har saknats kunskap om vilka upplevelser barn får när de besöker en svårt sjuk/ 

skadad närstående på IVA. Knutsson (2006) har i sin studie fokuserat på barns 

upplevelser vid besök på IVA där en svårt sjuk/skadad närstående vårdas och hur 

barnen upplever den specifika miljön på IVA. När det gäller barns upplevelse av någon 

cancersjuk närstående finns det sparsamt med forskning med ett tydligt barnperspektiv 

(Finch & Gibson, 2009). I Nolbris (2009) studie beskrivs syskons upplevelse av ett 

cancersjukt barn eller ungdom.  Upplevelsen beskrivs under de olika perioderna från 

diagnos, behandling, efter behandling med kontroller, undersökningar och i de fall där 

syskonet dött till följd av sjukdomen.  

 

 

. 

PROBLEMFORMULERING 

När någon får besked om att ha drabbats av en svår sjukdom som hotar livet eller vårdas 

på en intensivvårdsavdelning i ett livshotande tillstånd, förändras livsvärlden drastiskt. 

Men även de närståendes livsvärld påverkas eftersom de möts och har sina olika roller i 

mötet mellan sina livsvärldar. I denna svåra situation ska alla hitta ett nytt sätt att 

förhålla sig till varandra och omvärlden, samtidigt som livet blir fyllt av oro, otrygghet 



 7 

och sorg. Vad barnen får för tankar och upplevelser i denna situation är viktigt att veta 

för att vi som vårdpersonal ska kunna hjälpa barnen. När barn informeras är det viktigt 

att ta hänsyn till barnens ålder, mognadsgrad och erfarenheter för att göra informationen 

lättförståelig för barnen. Det har inom neonatalvård och pediatrisk vård utförts en del 

studier om hur man gör barn delaktiga och resultaten har kunnat användas i praktiken. 

De studier som är gjorda inom vuxenvården har till största delen fokuserat på vuxnas 

upplevelse av svårt sjuk/skadad närstående. Där är personalen också oftast mindre van 

att informera och göra barnen delaktiga jämfört med neonatal- och pediatrisk vård, 

vilket gör detta till ett viktigt forskningsområde. Det är viktigt att skaffa kunskap om 

hur vi som sjuksköterskor kan vara ett stöd för barn i denna svåra och främmande 

situation för att de ska känna sig delaktiga. Den här litteraturstudien blir därför en viktig 

del i det fortsatta arbetet med att utveckla hur sjuksköterskan ska möta och ta hand om 

barn på ett sätt som motsvarar deras behov. 

 

 

  

SYFTE 

Syftet är att beskriva barns upplevelser av att ha en svårt sjuk närstående.  

  

 

METOD 

För att belysa barns upplevelse av en svårt sjuk närstående gjordes en litteraturstudie 

med kvalitativ ansats. Kvalitativa studier har som huvudsakligt syfte att öka förståelsen 

för patientens upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov (Friberg, 2006) varför 

denna ansats var lämplig för att beskriva barns upplevelse av en svårt sjuk/skadad 

närstående. Litteraturstudien är gjord utifrån Friberg (2006) som bygger sitt 

analysförfarande på Evans metod för analys av kvalitativa studier.  Evans (2003) metod 

för beskrivande syntes bygger på att sammanställa flera studiers resultat till en ny 

helhet. Denna sammanställning kan leda till ökad kunskap om det studerade fenomenet 

(Friberg, 2006).   

 

Litteratursökning   

Databaserna som använts är Cinahl och Pubmed. Databaserna valdes då de är stora 

databaser för vårdvetenskaplig forskning. Sökorden som använts är: children, family, 

critically ill, intensive care unit, cancer och experience. Dessa sökord har använts 

enskilt och kombinerade på olika sätt. Genom att trunkera (Friberg, 2006) sökorden 

child* och critical ill* i databaserna kom även böjningar av sökorden med på träfflistan. 

Sökorden critical* och ill* gav träffar på ett stort antal skilda sjukdomstillstånd. Vi 

valde att fokusera på allvarlig sjukdom som hotar livet och leder till stora förändringar 

för familjen och därmed begränsades litteraturen till intensivvårdade och cancersjuka 

patienter. Inklusionskriterierna i litteratursökningen var att artiklarna skulle vara 

relevanta för syftet, att beskriva barns upplevelser av att vara närstående till en svårt 

sjuk person och vara grundade på intervjuer. Som barn menas här personer under 18 år 

och artiklarna skulle ha ett tydligt barnperspektiv. Artiklarna skulle vara från 2000- talet 

men då det var svårt att finna tillräckligt många artiklar utökades sökningen till 1991 för 
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att täcka in relevant forskning inom ämnet. De skulle också vara peer-reviewed 

granskade och vara originalartiklar skrivna på engelska. Sökningen inleddes med att 

kombinera sökorden children och family i databaserna Cinahl och Pubmed. Det 

resulterade i 7405 träffar i Cinahl och 40189 träffar i Pubmed vilket bedömdes som 

oöverskådligt.  Med tillägg av sökordet critically ill till de första sökorden blev 

resultatet 48 träffar i Cinahl och 253 i Pubmed.  

 

Relevans bedömdes initialt genom att läsa titlarna på de 301 artiklar som resulterade i 

sökträff.  289 artiklar kunde redan då sorteras bort eftersom de inte svarade mot syftet. 

Genom att läsa abstracts sållades ytterligare 7 artiklar bort som enbart beskrev familjens 

upplevelser, där barnet var den sjuke och föräldrarnas upplevelse som närstående 

beskrevs eller att det var ett sjuksköterskeperspektiv.  Det resulterade i fem artiklar som 

svarade mot syftet. Sökning med sökorden children, family, critically ill och intensive 

care unit gav 24 träffar i Cinahl och 64 träffar i Pubmed men resulterade bara i de fem 

artiklar som redan valts. Ny sökning med tillägg av sökorden cancer och experience till 

child* och family gav 106 träffar i Cinahl och 276 träffar i Pubmed. Av dessa 382 

träffar exkluderades 363 artiklar vars titlar skildrade föräldrars, sjuka barns eller 

sjuksköterskors upplevelser. Genomläsning av 9 abstracts ledde till att 7 artiklar 

exkluderades pga. att de hade sjuksköterske- eller föräldraperspektiv vilket gav 2 

artiklar som matchade syftet. Artikelsökningen kompletterades med manuella sökningar 

genom att studera referenslistor på redan funna artiklar, vilket gav tre artiklar.  

Sökningen resulterade till slut i sammanlagt tio artiklar som svarar på syftet och där 

inklusionskriterierna var uppfyllda. I de tio artiklar som valdes var den sjuke närstående 

antingen en förälder eller ett syskon till barnet. Studierna var gjorda i Sverige, Norge, 

Danmark, England, USA och Kanada.  

 

  

Analys 

Analysarbetet vid en litteraturstudie av kvalitativ forskning beskrivs som en rörelse från 

helhet till delar till en ny helhet De tio utvalda artiklarna bearbetades med hjälp av 

Evans (2003) analysmetod som bygger på fyra steg. I första steget samlades data in som 

passade mot syftet och det bestämdes vilket fenomen som skulle studeras. Studiernas 

resultat lästes upprepade gånger av båda författarna var för sig i steg två för att söka 

efter nyckelfynd. Nyckelfynden från varje artikels resultat som svarade mot vårt syfte 

ringades in. Dessa diskuterades sedan och det visade sig att författarna valt ut samma 

nyckelfynd.  I det tredje steget identifierades likheter och olikheter mellan 

nyckelfynden. Utifrån likheter parades nyckelfynden ihop i grupper som bildade nio 

enheter: kommunikation; förändrat vardagsliv; behov av omsorg; information/kunskap; 

känslor; ändrade familjeroller/ansvar; utanförskap/delaktighet; besöka ger trygghet och 

strategier för att upprätthålla balansen. I det fjärde steget analyserades de nio enheterna.  

De framträdde som mönster som sammanfogades till en ny helhet som bildade tre 

teman.  
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RESULTAT 

När svår sjukdom eller skada drabbar en familj sker det stora förändringar i deras liv. 

Det praktiska vardagslivet blir fullt av problem som behöver lösas. Människorna 

förändras eftersom sjukdomen påverkar den sjuke och alla närstående. Känslorna skiftar 

och tankar och oro inför framtiden blir påtagliga. Teman som åskådliggör dessa 

förändringar ur barnens perspektiv är: ”Berätta för mig”, ”Jag vill att det ska vara som 

vanligt” och ”Ser ni mig?”. 

 

Berätta för mig     

När något plötsligt händer i livet, speciellt när det är så stort och allvarligt att det hotar 

livet självt, som en allvarlig skada eller sjukdom, vill vi förstå vad som hänt för att 

kunna hantera den nya främmande tillvaron. Som vuxen har vi möjlighet att skaffa oss 

information om det som skett och har därmed lättare att greppa den nya främmande 

tillvaron. Att vara barn i denna situation kan vara mycket svårt. Barnen förstår att något 

är fel. Det är då viktigt att berätta för barnen vad som hänt och att de får möjlighet att 

försöka förstå varför inget är som vanligt (Thastum, Birkeland, Johansen, Gubba, Berg 

Olesen & Romer, 2008). Barn kan uppleva det på olika sätt beroende på hur deras 

föräldrar hanterar situationen eftersom det är föräldrarna som oftast informerar barnen 

om vad som orsakat förändringen i tillvaron. Barnen behöver veta anledningen till att 

människor i deras närhet är ledsna, varför inte vardagen fungerar som den brukar eller 

varför någon i barnens närhet inte är hemma utan befinner sig på sjukhus. En del barn 

får veta vad som skett och blir därmed delaktiga medan andra barn endast får del av viss 

information som föräldrarna styr över och blir också begränsade i att själva skaffa sig 

information eftersom föräldrarna även bestämmer över om barnen ska få besöka den 

sjuke om den befinner sig på sjukhus (Titler et al., 1991; Kleiber, Montgomery & Craft- 

Rosenberg, 1995; Thastum et al., 2008; Kean, 2009; ). Thastum et al. (2008) beskriver 

hur viktigt det är att barn får information så tidigt som möjligt för att undvika att barnen 

får veta det bakvägen av någon annan. Att berätta vilken sjukdom det faktiskt rör sig om 

och vara så sanningsenlig som möjligt när man informerar barnen. Det illustreras genom 

hur negativt en 6-årig pojke reagerade, när han råkade höra ett telefonsamtal mellan 

hans mamma och en väninna. Mamman berättade för sin vän att hon har cancer. Sonen 

visste inte att mamman hade cancer eftersom pappan inte nämnt ordet cancer när han 

informerade honom om att mamman var sjuk (Thastum et al., 2008). En del av barnen 

får inte veta allt eftersom föräldrarna vill skydda barnen från sorg och oro (Titler et al., 

1991; Kleiber et al., 1995; Kean, 2009;) och ha kontroll över vilken information som 

ges, när den ges och vem som ger den till barnen (Kean, 2009). Det handlar snarare om 

hur föräldrarna ser på om barnen ska ha information eller inte, än på barnens ålder 

(Kean, 2009). När det handlar om sjukvårdspersonal kan informationen ske beroende på 

ålder och inte på relation. Det fick Ewan (15 år) uppleva när hans mamma inte kunde 

följa med till sjukhuset och besöka sin man, utan en väninna följde med honom istället. 

Informationen som gavs vid det besöket riktades till väninnan och inte till Ewan som 

var den närmaste närstående (Kean, 2009). När barnen inte får tillräcklig information 

skapar de sig egna bilder och slutsatser som kan vara felaktiga och skrämmande 

(Knutsson, Pramling, Samuelsson, Hellström & Bergbom, 2008).  Att få besöka den 

sjuke på sjukhuset kan vara till stor hjälp för barnen för att förstå vad som hänt och det 

ger trygghet att se att det kanske inte var så hemskt som barnen trodde. Trots att det 
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finns mycket teknisk apparatur och utrustning runt patienten, om den befinner sig på en 

intensivvårdsavdelning, blev majoriteten av barnen ändå inte rädda för allt det okända 

(Knutsson et al., 2008). Den mesta informationen som ges handlar om den tekniska 

miljön och hur den sjuke ser ut. När barnen är på besök har de möjlighet att skaffa sig 

egen information och kunskap genom att observera miljön, se den sjuke och ställa 

frågor till personalen (Kleiber et al., 1995; Knutsson et al., 2008 Kean, 2009: Kean 

2010;) Besök kan också skapa frågor och missförstånd. De största missförstånden 

drabbar de tysta barnen som inte ställer frågor eller på något sätt visar vad de uppfattar 

och tolkar.  Ett exempel på detta beskrivs i Keans studie (2010) när Connor (11 år) 

lägger märke till uribagen med urin men tror att det är sperma i den eftersom han 

nyligen haft sexualundervisning i skolan och tolkar det han ser utifrån sin erfarenhet. 

Barnen observerar miljön ingående och kan vid ett senare besök se att något är borta 

som fanns vid ett tidigare besök (Kean, 2010). Att se behandlingar som 

cytostatikabehandling kan vara skrämmande och leda till oro om inte barnen tas om 

hand och informeras (Thastum et al., 2008).  En nioårig pojke berättar att han och hans 

två yngre bröder fick följa med sin mamma till sjukhuset när hon skulle strålbehandlas. 

De kunde följa hennes behandling på en liten TV- skärm och en sjuksköterska berättade 

under tiden vad vårdpersonalen gjorde med pojkarnas mamma. De upplevde det som 

positivt att de fick följa med till sjukhuset och se behandlingen (Thastum et al., 2008).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Thastum et al. (2008) beskriver att barn med en förälder som har cancer ofta missförstår 

och känner skuld till förälderns sjukdom. Det tros hänga samman med brist på eller för 

lite information. Barnen uttrycker i studien vikten av att ha ett namn på sjukdomen och 

att få så mycket kunskap om den som de har möjlighet att förstå. Det gör att de känner 

sig trygga. En 8-årig pojke i studien beskriver det så här: ” För att hjälpa barn med sjuka 

föräldrar ska man berätta för barnen vilken sjukdom det är. Då vet de vad det är och blir 

lugnare. Det är därför jag är så lugn”. Vid informationssituationer på sjukhuset vänder 

sig oftast vårdpersonalen till de vuxna och barnen står med som tysta lyssnare. Barnen 

berättade senare att de hade känt sig utanför vid informationstillfällena medan 

föräldrarna upplevde det som att barnen hade varit delaktiga (Kean, 2009).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Även positiv information kan bli skrämmande, vilket illustreras i Ewans (15 år) 

berättelse om när han besöker sin pappa som har varit sederad och legat i respirator i 

över två veckor. Pappan är nu extuberad när Ewan besöker honom, vilket han inte fått 

någon information om. När Ewan kommer in i rummet börjar pappan prata med honom, 

vilket han upplever som chockartat trots att pappan nu är på bättringsvägen (Kean, 

2010). Barnen i Helseth och Ulfsaets (2003) studie var nöjda med den information de 

fick om den närståendes cancersjukdom. Craft, Cohen, Titler och DeHamer (1993) och 

Kleiber et al. (1995) beskriver i sina studier om intensivvårdade närstående att barnen 

önskat få mer information för att förstå vad som händer och för att kunna få en 

uppfattning om hur framtiden kan komma att se ut. 

 

 

Jag vill att det ska vara som vanligt      

När en svår sjukdom eller skada drabbar en familj innebär det stora förändringar i 

barnens liv (Woodgate, 2006). Den vardag som man delar med de andra i familjen 

innehållande rutiner och tryggheten i att känna varandra blir förändrad.  
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Familjegemenskapen upphör, speciellt om någon familjemedlem vårdas på sjukhus. 

Även om barnen kan uppleva ett utanförskap i familjen kan de ha förståelse för att 

föräldern/ föräldrarna måste vara hos den sjuke på sjukhuset (Woodgate, 2006). Den 

dagliga rutinen att äta tillsammans blir mindre förekommande. Måltiderna tillsammans i 

familjen stärker familjegemenskapen och det är där som många av samtalen äger rum.  

Barnen kan uppleva en förlust av kommunikation och av att vara en familj (Titler et al., 

1991; Woodgate, 2006: Craft et al., 1993). Om barnen tas om hand av 

släkt/grannar/vänner och inte vistas i det egna hemmet utan bor långt från skola, vänner 

och fritidsaktiviteter minskar möjligheten att träffa vänner och delta i aktiviteter. Det 

gör att barnens vardag förändras drastiskt samtidigt som livet och framtiden är oviss och 

otrygg. (Titler et al., 1991; Kean, 2009). För barnen kan skolan bli en plats utan 

sjukdom om de inte berättar för sina vänner, klasskamrater eller lärare att någon i 

familjen drabbats av svår sjukdom eller skada (Kean, 2009). Det blir som att leva i två 

världar, en med sjukdom och en utan (Helseth & Ulfsaet, 2003). I samband med att 

patienten kom till sjukhuset vid akut försämring/olycka var barnen borta från skolan en 

kort tid. Många påpekar att de vill tillbaka till skolan så fort som möjligt men i vissa fall 

bestämmer föräldrarna att de ska vara hemma en längre tid, vilket barnen kan uppleva 

som negativt eftersom de ser skolan som en plats utan sjukdom (Titler et al., 1991; 

Kean, 2009). Andra sätt att ta en paus från sjukdomen och den nya vardagen kan vara att 

läsa böcker, se filmer och träffa vänner (Helseth & Ulfsaet, 2003).  

Alla i familjen får nya roller, en ny livsvärld att förhålla sig till som anpassas till det 

annorlunda vardagslivet (Helseth & Ulfsaet, 2003). I flera av studierna framgick att 

barnen upplevde att föräldrarna förändrades, vissa blev strängare och andra mer 

tillåtande i sin relation till barnen (Craft et al., 1993;Woodgate, 2006; Thastum et al., 

2008). I denna svåra situation när vardagslivet och allt som är välbekant är förändrat 

och även föräldrarna är annorlunda försöker barnen hitta en balans, normalitet och 

stabilitet i familjen. Det kan de göra genom att kväva sina egna intressen och behov för 

att finnas till för familjen (Titler, et al. 1991; Thastum et al., 2008). Nolbris, Enskär och 

Hellström (2007) beskriver att barnen hamnar i en konflikt mellan sina egna intressen 

som t.ex. skolan, vänner och aktiviteter och att kunna finnas till för familjen. Om det är 

en cancersjuk familjemedlem hittar familjen så småningom ett sätt att leva som liknar 

det välbekanta vardagsliv man hade innan livet blev förändrat i och med diagnosen. 

Men vid negativa förändringar av den sjukes tillstånd eller behandlingar som innebär att 

den sjuke mår sämre hamnar familjen igen i en ny och annorlunda vardag med oro och 

otrygghet.  Barnen tar ofta på sig ett ökat ansvar i familjen och hemmet genom att vara 

närvarande som en stödjande funktion och utföra praktiska uppgifter i hemmet. De 

friska barnen lever med sjukdomen och påverkas av hur den sjuke mår och registrerar 

förändringar. Det illustreras genom att en 8-årig pojke beskriver hur han får hämta 

tidningen till sin sjuka mamma men två månader senare behöver han inte göra det och 

drar slutsatsen att hans mamma är bättre (Helseth & Ulfsaet, 2003).  Men vid negativa 

förändringar av den sjukes tillstånd eller behandlingar som innebär att den sjuke mår 

sämre hamnar familjen igen i en ny och annorlunda vardag med oro och otrygghet.      
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Ser ni mig?      

I denna situation när en stor del av familjelivet kretsar kring den sjuke i familjen finns 

de friska barnen med sina behov, frågor och oro över vad som händer. 

Föräldern/föräldrarna är fyllda av sin egen oro och sorg och har svårt att räcka till för 

den sjuke och samtidigt se till att vardagen fungerar för familjen. Om den sjuke befinner 

sig på sjukhus är det till stor hjälp för barnen att få besöka den närstående, om barnen 

önskar det. Det ger delaktighet och minskar känslan av utanförskap när barnen får vara 

nära föräldern/föräldrarna och den sjuke (Woodgate, 2006; Knutsson et al., 2007; 

Thastum et al., 2008).  

 
Att vara närvarande vid behandlingar, t ex. cytostatikabehandling, upplever en del barn 

som skrämmande. Det kan skapa oro, speciellt om barnen inte tas om hand av någon 

och får information om vad som händer under behandlingen (Thastum et al., 2008). 

Thastum et al. (2008) beskriver att barnen trots det föredrog att se och veta vad som 

händer med föräldern på sjukhuset för att få vara en del av familjen. De friska barnen 

förstår att den sjuke behöver mycket omsorg men de vill själv också bli sedda och få 

den omsorg de behöver. Barnen upplevde att de inte blev uppmärksammade och fick 

sina emotionella behov besvarade när föräldern var hos den sjuke på sjukhuset eller 

pratade mycket om den sjuke när de var hemma. Barnen kan också undertrycka sina 

egna behov och känslor för att inte orsaka stress och oro hos föräldrarna. Det 

förekommer att barn döljer och kväver sina känslor för att hjälpa föräldrarna och ge en 

stabilitet i familjen (Woodgate, 2006; Thastum et al., 2008). Mot det sjuka syskonet 

upplever barnen ibland en ilska samtidigt som de ändå förstår att det inte är det sjuka 

syskonets fel att det drabbats av sjukdom/skada. De friska barnen kan också ha svårt att 

vara generösa mot sitt sjuka syskon eftersom det får mest uppmärksamhet från 

föräldrarna (Nolbris et al., 2007). Många starka känslor kan förekomma hos de friska 

barnen som kan vara svåra att hantera och leda till att barnen ofta förtränger dem. Även 

om föräldern/föräldrarna försöker få barnen att dela känslorna har många barn svårt att 

verbalisera dem (Helseth & Ulfsaet, 2003). När barnen delar känslor och upplevelser är 

det oftast föräldern som är samtalspartner. De friska barnen försöker skapa en verklighet 

utan sjukdom i skolan och med vänner, därför blir familjen den viktiga basen för att 

dela känslor och oro över vad sjukdomen/ skadan åstadkommer. Tiden barnen 

tillbringar med föräldern blir därför mycket viktig, för att bli sedda och inte uppleva 

utanförskap (Helseth & Ulfseat, 2003; Woodgate, 2006). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

En litteraturstudie av kvalitativa artiklar valdes för att beskriva barns upplevelser av att 

vara närstående till en svårt sjuk person. Artiklarna i resultatet innehåller barns 

upplevelse och uttryck över sin situation, vilket enligt Friberg (2006) anses vara 

tydligare i kvalitativa än i kvantitativa studier. Syftet att beskriva barns upplevelse 

besvarades genom att alla artiklarna hade ett tydligt barnperspektiv. Resultaten i de 

analyserade artiklarna åskådliggör barnens egna upplevelser och reaktioner i denna 

traumatiska situation då någon närstående drabbats av svår sjukdom/skada som är så 

allvarlig så att livet upplevs hotat. De två kriterier som valdes som definition på svår 
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sjukdom: cancersjukdom och intensivvård, skapar en upplevelse av att livet är hotat och 

anses därför vara relevanta kriterier.  Genom att sammanställa flera studier som handlar 

om samma fenomen ökar kunskapsvärdet enligt Friberg (2006). Analysen av artiklarnas 

resultat gjordes utifrån Evans (2003) fyrstegsmetod för att lokalisera nyckelfynd, där tre 

teman tydligt utkristalliserades och som belyste barnens upplevelse. Svårigheter 

uppstod i att finna ny forskning inom detta område, vilket förstärker behovet av att det 

är ett eftersatt och viktigt forskningsområde. Men de studier som ingår i resultatet är 

noga utvalda med tanke på barnperspektivet.   

 

I två av artiklarna var det enbart fäder eller söner som var sjuka (Kean, 2009; Kean, 

2010). Om det har betydelse för resultatet är oklart. Lewandowski (1992) skriver att det 

traditionellt är modern som är bärare av kommunikationen i familjen. Om upplevelserna 

hos barnen är annorlunda beroende på vem i familjen som är den sjuke/skadade beror 

säkerligen på många faktorer, men vi fann ingen skillnad i studierna mellan en sjuk 

fader eller moder.  

 

I Crafts et al. studie (1993) var det bara pojkar som var närstående vilket kan vara en 

brist men vi tror inte det påverkat vårt resultat då barnen i de övriga studierna har varit 

av båda könen. 

 

I några av artiklarna förekommer inte enbart barnperspektiv utan även ex. föräldra- 

sjuksköterske- och maka/makeperspektiv. De artiklar som är medtagna i resultatet har 

haft en klar uppdelning av perspektiven så att barnens upplevelse har kunnat lyftas ut 

och analyseras (Titler et al., 1991; Kleiber, 1995; Helseth & Ulfsaet, 2003; Thastum el 

al., 2008).  

 

I några av studierna var barnen äldre än den definition vi valt. De äldre barnen har varit 

endast ett fåtal och anses därför inte ha någon större betydelse för resultatet av de 

artiklar som analyserats. I Nolbris et al. studie (2007) är det tio syskon mellan 10- 36 år. 

Av de tio syskonen är tre av dem 19, 29 och 36 år, om resultatet påverkas av dessa tre 

äldre syskon framgår inte. I Kean (2010) och Woodgates (2006) studier beskriver en 

tjugoårig och en nittonåring liknade upplevelser som de yngre deltagarna i studierna.  

 

Studierna är gjorda i Sverige, Norge, Danmark, England, USA och Kanada under 

tidsintervallet 1991- 2010. Detta är en lång tidsperiod, men det framkom inga 

uppenbara skillnader i artiklarna mellan de tidigare och senare studierna. Barnens behov 

av information och att känna delaktighet och trygghet är fortfarande stort. 

 

En frågeställning som uppstår är vilket resultat vi hade vi fått om vi valt att studera 

skillnaden mellan barn som närstående till antingen en förälder som vårdas på IVA eller 

till ett syskon som vårdas på barn- IVA. Vi tror enligt de studier vi läst att barnen hade 

varit mer synliga om den närstående vårdats på barn-IVA.  Vårdpersonal som arbetar 

inom pediatriken har erfarenhet av att träffa barn som närstående då besök av syskon på 

en pediatrisk avdelning idag är vanligt förekommande. Flertalet avdelningar har 

speciella handlingsprogram t ex syskonstödjare. Vårdpersonal som arbetar på en IVA 

kan ha mindre erfarenhet av att träffa barn som närstående och känna sig osäkra hur de 

ska bemöta barnen och kunna svara på de frågor som barnen kan ställa. Samtidigt 
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påverkas oftast barnen mer om föräldern är sjuk/skadad än ett syskon, vilket kan leda 

till starkare negativa känslor (Lewandowski, 1992).  

 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Att barnen påverkas oerhört när någon närstående blir svårt sjuk/skadad framgår med 

tydlighet i resultatet. Barnen kan ha svårt att visa och berätta om sina känslor och ställa 

frågor eftersom barnen inte vet vad de ska säga. Barnen vill även skydda de andra i 

familjen som också är drabbade, vilket kan leda till att de som finns i barnens närhet 

inte ser eller får möjlighet att stötta barnen. Det är viktigt att belysa detta för att som 

sjuksköterska kunna stötta barnen och familjen i den svåra situationen. Sjuksköterskan 

kan hjälpa till med information som ges på barnens nivå så de känner sig delaktiga och 

förstår vad som händer i det som nu är deras förändrade vardag (Winch, 2001; Hwang 

& Nilsson, 2003; McCue & Bonn, 2003; Storm, 2009). 

 

En förändrad vardag 

I de artiklar som analyserats är den sjuke närstående sett ut barnens perspektiv en 

förälder eller ett syskon. När sjukdom eller skada drabbat någon i en familj som 

dagligen lever tillsammans, blir det en förändring av vardagslivet som ingen kan 

undkomma (Lewandowski, 1992; McCue & Bonn, 2003; Woodgate, 2006; Knutsson, 

2006; Nolbris et al., 2007; Knutsson et al., 2007). Eftersom alla i familjen får en 

förändrad livsvärld genom det som drabbat familjen, blir påverkan stor i vardagen när 

alla familjemedlemmarnas nya livsvärldar möts. De ska finna ett sätt att dela livet som 

nu också är präglat av sorg och oro (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Vardagslivet innehåller ofta måltidsgemenskap och rutiner som ger 

trygghet och skapar en samhörighet och upplevelse av att höra till en familj. För barnen 

kan frånvaron av dessa rutiner och dagliga möten skapa otrygghet och oro över vad som 

sker och hur det kommer att bli i framtiden. Små barn är mycket känsliga för 

föräldrarnas känslor och reaktioner. När något svårt och dramatiskt inträffat minskar 

barnens upplevelse av trygghet från föräldrarna eftersom föräldrarna själva känner sig 

oroliga och otrygga i denna främmande situation. När en förälder/föräldrarna befinner 

sig på sjukhuset kan detta skapa känslor av övergivenhet, ensamhet men även 

upplevelse av minskad kärlek från föräldrarna eller tankar på straff hos de friska barnen 

(Lewandowski, 1992; Rozdilsky, 2005; Woodgate, 2006). 

 

En önskan om att skydda  

Ett flertal friska barn beskriver att de tar mycket hänsyn och ansvar för den sjuke och 

familjen genom hjälpsamhet och undanhållande av känslor och behov (Woodgate, 2006; 

Storm, 2009).  Lewandowski (1992) beskriver också hur föräldrarna för att skydda sig 

själva kan förneka barnens behov genom att hänvisa till att barnen är för unga för att 

förstå eller att barnen inget säger så då verkar allt vara bra. De äldre barnen kan 

medvetet kväva och dölja sina känslor för att inte orsaka oro och stress hos föräldrarna, 

detta är ett sätt för dem att hjälpa föräldrarna att skapa stabilitet i familjen (Woodgate, 

2006; Thastum et al., 2008). Man ser en längtan hos barnen att behålla sin livsvärld, 
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som de är bekanta med. Att de efter sin ålder, mognad, erfarenhet och förmåga försöker 

skapa ett så bekant och vanligt familjeliv som möjligt.  

 

Sjukhusbesökets betydelse  

Om den sjuke befinner sig på sjukhus kan det vara till stor hjälp för de friska barnen att 

få besöka den sjuke för att få förståelse för förändringarna i sina liv. Att förstå varför 

förälder/föräldrarna behöver vara hos den sjuke och varför de reagerar annorlunda. 

Därigenom behöver barnen inte känna sig utanför och övergivna vilket är starka känslor 

hos många av de friska barnen (Johnstone, 1994; Winch, 2001; Rozdilsky, 2005; 

Ihlenfeld, 2006; Woodgate, 2006; Knutsson & Bergbom, 2007; Thastum et al., 2008). 

Förskolebarn och skolbarn har svårt att förstå sådant de inte har sett eller har egen 

erfarenhet av som de kan relatera till. Därför kan besök vara viktigt för dem för att 

förstå var den närstående befinner sig och hur situationen ser ut. Förskolebarnen tolkar 

ofta ord bokstavligt vilket kan ge dem skrämmande bilder av det de hör berättas. Att 

besöka den sjuke och bilda sig en uppfattning om situationen kan vara till stor hjälp. 

Men också få information om vad de ser och upplever under besöket så att inte andra 

missuppfattningar tar plats hos dem i stället. Det är viktigt att sjuksköterskan stöttar 

föräldrarna till att låta barnen besöka om de önskar och under besöket finnas till för 

familjen med stöd och förklaringar om tillstånd, miljö och vad som sker med patienten. 

Alla barn vill dock inte besöka sin närstående på sjukhuset och det bör man respektera 

men de kan ändra sig och lyhördhet för detta bör finnas (Lewandowski, 1992). Hur 

viktigt besöket kan vara beskriver Ihlenfeld (2006) i sin artikel då det visat sig att det 

finns situationer då barnen inte minns att de besökt den sjuke men kan få det berättat för 

sig senare i livet, vilket kan betyda mycket för barnen.  

 

Vikten av information 

De små barnen har svårt att sätta ord på sina känslor och tankar vilket kan bidra till att 

de inte heller får information. Dahlberg et. al. (2003) menar att barn inte behöver ha en 

annan verklighetsuppfattning bara för att de uttrycker sig på ett annorlunda sätt än 

vuxna vanligtvis gör. Information till barn är mycket viktig för att de ska känna sig 

delaktiga och uppleva familjetillhörighet. Den bör ges så fort det är möjligt så barnen 

inte får höra från andra vad som hänt eller vilken sjukdom som drabbat den närstående 

(McCue & Bonn, 2003; Thastum et al., 2008). Finch och Gibson (2009) beskriver hur 

positivt det upplevdes av en tonårig pojke att han fick veta faderns cancerdiagnos 

samtidigt som den övriga familjen. När barnen inte får upplysningar om hur tillståndet 

är för den sjuke har de en stor förmåga att ändå förstå. Det framgår i nedanstående citat 

av en pojke som har en sjuk far: 

     

 ”Without anyone telling me I knew it. I have been listening to everybody, overhearing 

people. I have been looking at the machines. I know what lots of numbers mean. I’ve 

seen in movies about hearts rates and everything…I felt like he was really close to the 

edge, without anyone even saying it to me”.                         (13-årig son, Eggenberger, 

2007, s 1622). 

 

Det kan lätt bli missuppfattningar vid information eftersom den ofta ges från ett 

vuxenperspektiv. I de studier som analyserats beskriver flertalet barn att de finns med 
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vid informationstillfällen men känner sig inte delaktiga utan upplever att informationen 

riktas till de vuxna. Ordet trygghet är ett återkommande fenomen hos barnen i studierna.  

Dahlberg et.al. (2003) menar att detta fenomen är svårt att beskriva men dess motsats 

otrygghet relateras till hot, ex. sjukdom/skada som hotar vardagstillvaron. Även om 

hotet inte kan avlägsnas kan en viss trygghet uppnås om man får kontroll över 

situationen. För att uppleva att man har kontroll över den nya situationen krävs 

information om vad som hänt. När informationen är bristfällig använder barnen sina 

erfarenheter och sin fantasi för att fylla i luckorna av kunskap som saknas (Kleiber et 

al., 1995; Rozdilsky, 2005; Thastum et al., 2008; Kean, 2009). Det kan resultera i att 

barnen målar upp en bild som är värre än i verkligheten (Lewandowski, 1992; 

Rozdilsky, 2005; Kean, 2010). Beroende på ålder, mognad och erfarenhet skaffar sig 

barnen bilder för att förstå verkligheten (Hwang & Nilsson, 2003). Att få besöka den 

sjuke på sjukhuset kan vara till stor hjälp för barnen att skaffa sig information och 

förståelse för vad som hänt och få vetskap om den sjukes tillstånd. Det skapar också en 

känsla av delaktighet och trygghet för barnen (Nicholson et al., 1993; Johnstone, 1994; 

Winch, 2001; Rozdilsky, 2005; Knutsson & Bergbom, 2007; Thastum et al., 2008; 

Kean, 2009; Kean, 2010). Dencker (2009) påvisar att om vi som vårdpersonal visar 

intresse för patientens barn fördjupas vår relation till patienten. Genom att informera 

och stötta barnen när föräldrarna är närvarande har vi sett att föräldrarna slappnar av och 

kan vara mer närvarande för den sjuke närstående och barnen. Det ger en ökad trygghet 

för alla i familjen i denna svåra situation. De små barnen tolkar sin omgivning utan 

större förståelse för vad som kan ligga bakom det de ser, de kan också uppfatta fysiska 

föremål som levande. Ord kan också tolkas bokstavligt och de kan tro att deras tankar, 

önskningar och handlingar kan vara orsaken till att någon blir sjuk eller att en olycka 

hänt (Lewandowski, 1992; Hwang & Nilsson, 2003; Rozdilsky, 2005; Thastum et al, 

2008). Här ser man vikten av att barnen får möjlighet att berätta om sina funderingar 

och tolkningar för att man som vuxen ska kunna hjälpa dem att få en mer sann bild av 

verkligheten och lyfta av dem eventuella skuldkänslor för det som hänt. Det är oftast 

föräldrarna som informerar barnen. De befinner sig dock själva i en krissituation och 

kan ha svårt att veta vad, hur och när de ska berätta för barnen (Kleiber et al., 1995; 

Vint, 2004; Kean, 2009) För att skydda barnen kan föräldrarna undvika att berätta vissa 

saker, särskilt det som är negativt (Titler et al, 1991; Kleiber et al., 1995). Det kan vara 

svårt som förälder att se den sorg och oro som orden skapar hos sitt barn när man 

berättar för barnen om en allvarlig sjukdom/skada som kan vara livshotande för en kär 

familjemedlem. Ordet cancer är för många ett känsloladdat ord och för lätt tankarna till 

lidande och död. Detta gör att man som förälder kan ha svårt eller inte vill använda 

ordet cancer när man pratar med sitt barn. Som sjuksköterska har man en viktig uppgift 

att stödja föräldrarna att vara ärliga mot barnen eller att hjälpa till att informera om det 

är lämpligt. Hos barnen kan det skapa känslor av utanförskap och rädsla för att det kan 

vara mer som de inte fått veta om de förstår att viss information döljs för dem. 

Föräldrarna är de som oftast står för trygghet och tillit och om barnen inte kan lita på 

dem kan förtroendet och tilliten till föräldrarna skadas. Eftersom barn och föräldrar har 

en stark relation är det i stort sett omöjligt att dölja och skydda barnen från förälderns 

oro. Det är då bättre att ge dem en enkel förklaring (Lewandowski, 1992).  Om man 

ljuger för att skydda barnen kan det leda till en livslång känsla av misstro genom att de 

vuxna som betyder mest för barnen sviker, vilket beskrivs av McCue & Bonn (2003) 

och Rozdilsky (2005). Barn har en förmåga att förstå svåra situationer om de får en 

förklaring på en nivå som är begriplig för dem (Lewandowski, 1992). Det finns perioder 
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i sjukdomsförloppet som är extra känsliga för barnen: vid diagnosen, långvarig 

sjukhusvistelse, ändringar i sjukdomstillståndet, avslutad behandling och väntan på 

döden eller när den har inträffat (McCue & Bonn, 2003; Storm, 2009). Storm (2009, s. 

50) skriver ”Att förlora en förälder är svårt, att ha en sjuk förälder kan vara ännu 

svårare”.  

 

Vid informationen är det viktigt att vara ärlig (McCue & Bonn, 2003; Rozdilsky, 2005; 

Storm, 2009). Vi bör ha i medvetande att barnen förstår mer än de själv kan verbalisera 

vilket gör att de kan ha svårt att ställa frågor när de inte förstår eftersom de inte vet vad 

de ska fråga eller att de är rädda att göra föräldrarna upprörda med sina frågor 

(Lewandowski, 1992; Rozdilsky, 2005). Att förstå hur barn kan tänka i olika åldrar kan 

vara till hjälp när man ska informera barn. Yngre barn har inte samma ordförråd eller 

förståelse av ord som vuxna kan tycka vara självklara. Men också barns erfarenheter 

påverkar barnen i deras förståelse och upplevelse av vad som inträffat.  Det är då viktigt 

att ställa öppna frågor till barnen, att få barnen att säga något om sina egna tankar och 

funderingar för att möta barnen där de är, annars kan det vara lätt att svara på frågor 

som inte barnen vill/behöver ha svar på. Eftersom sjuksköterskan är en av de första 

personer som familjen möter vid sjukdom/skada har hon en viktig uppgift att stötta 

familjen (Storm, 2009). Genom att stödja föräldrarna hjälper vi barnen (McCue & 

Bonn, 2003; Rozdilsky, 2005; Storm, 2009) eller som vi också sett, genom att stötta 

barnen hjälper vi även föräldrarna. När föräldern/föräldrarna upplever att även barnen 

informeras och stöttas i det som händer skapar detta en ökad trygghet för föräldrarna 

som kommer barnen till del, med lugnare och tryggare föräldrar, och därmed mindre 

oroliga barn.   

 

Tre viktiga saker som föräldern behöver informera barnen om är: hur allvarlig 

sjukdomen/skadan är, namnet på den och vad föräldern vet om sjukdomen/skadan 

(McCue & Bonn, 2003). I studierna framkom en viss skillnad på barns upplevelse av 

informationen. Om någon drabbats av akut sjukdom/skada upplevde de närstående 

barnen i högre utsträckning att de fick för lite information, jämfört med att när någon 

drabbats av cancersjukdom. Man kan förstå att när någon får en cancerdiagnos finns 

oftast mer tid för information innan den drabbade blir så sjuk att det blir påtagligt för 

barnen. Vid en akut sjukdom/skada där den närstående hamnar på en IVA, är det svårt 

att som vuxen förstå vad som hänt och om vad och hur man ska informera barnen. Där 

kan sjuksköterskan ha ett stort ansvar att hjälpa föräldrarna, eller själv informera barnen. 

Vilka ord vi använder i samtal med barnen är viktigt. Att använda synonymer som är 

tvetydiga kan skapa problem, ex likna död vid att sova kan ge barnen rädsla för att 

somna (Rozdilsky, 2005 ). Genomgående i resultatet påvisas hur viktig det är att hjälpa 

barnen att förstå, känna delaktighet och trygghet. Att kunna möta barnen i deras 

individuella mognad och erfarenhet och därifrån kunna berätta och förklara på ett sätt 

som barnen förstår. Där har vi som vårdpersonal en stor uppgift, att stötta föräldrarna i 

deras roll och att själva informera barnen när det är lämpligt.  

 

 

Vidare forskning 

Barns upplevelser av att vara närstående till en svårt sjuk är ett relativt outforskat 

område. Påverkan på den enskilda människan kan vara stor och för att hitta sätt att 
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hjälpa barn genom denna period finns ett behov av att förstå hur barn upplever och 

påverkas av det som hänt. Att utifrån denna kunskap kunna utveckla stöd för hur vi 

inom sjukvården kan hjälpa barnen är ett viktigt forskningsområde.  

 

 

Praktisk tillämpning 

Resultatet visar på hur viktig informationen och känslan av trygghet är och här ges 

några sammanfattande råd som personal inom hälso- och sjukvården kan ha med sig 

som hjälp i mötet med barn som närstående till en svårt sjuk person: 

 

- Tänk på att barn också är närstående.  

- Var öppen och ärlig i informationen till barn. 

- Ställ öppna frågor. 

- Förbered föräldrar på hur barn kan reagera och vilka frågor de kan ställa.              

- Stötta föräldrarna i informationen till barnen. Det som är viktigt att berätta är: att 

sjukdomen är allvarlig, sjukdomens namn och att dela med sig av egen kunskap 

om sjukdomen. 

- Att erbjuda tillgänglighet för de närstående kan vara till stor hjälp. Att de vet 

vart de skall vända sig vid frågor eller problem. Det underlättar för barnen och 

de får lugnare och tryggare föräldrar. 

 

 

SLUTSATSER 

I resultatet framkommer de friska barnens längtan efter att förstå vad som hänt och 

händer med den sjuke, otryggheten i en förändrad livssituation där vardagen blivit 

annorlunda och känslan av utanförskap. Som vårdpersonal kan vi göra oss öppna och 

välja att se barnen som närstående med egna behov av information genom att vi som 

personal informerar men också uppmärksammar och stärker föräldrarna i deras roll att 

berätta för barnen vad som drabbat den närstående. Barnen upplever att något är fel 

även om ingen säger något och det kan skapa oro och frågor som barnen kanske inte kan 

eller vill ställa. Det är därför viktigt att vara öppen och ärlig i informationen och gärna 

ställa öppna frågor till barnen för att kunna försöka förstå vilka tankar barnen har om 

den sjuke närstående och utifrån dessa informera barnen. Frågorna som barnen har är 

beroende på barnens ålder, mognad och erfarenhet och utifrån detta kan frågorna och 

tankarna vara mycket olika hos de enskilda barnen. Men det är viktigt att stötta och 

hjälpa föräldrarna så barnen får veta att sjukdomen/skadan är allvarlig, namnet på 

sjukdomen och att de delar med sig av den kunskap de har om sjukdomen. Att erbjuda 

tillgänglighet och stöd för de närstående kan vara till stor hjälp. De närstående vet vart 

de ska vända sig vid frågor eller problem. Det gör föräldrarna lugnare och tryggare 

vilket underlättar för barnen. Resultatet av vår studie visar på hur betydelsefull 

information och att känna delaktighet är för barnen. 

 

”It is almost never too late to start helping your children deal with this crisis and 

mistakes made with love are easy to correct” (McCue & Bonn, 2003, s. 48) 
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Bilaga 1 

Sökhistorik 

Sökord 

Mesh-termer 

 

Databas Antal 

träffar 

Kommentarer Antal  

träffar  

med 

relevans 

Använda i 

resultatet med 

inklusionskriterier 

och 

exklusionskriterier 

Children + 

family 

 

 

Cinahl 7405 Oöverskådligt   

Children + 

family + 

critically ill 

 

Cinahl 48 * 

** 

7** 3 

Children + 

family + 

critically ill + 

intensive care 

unit 

Cinahl 24 *** 2** 0 

Ingen ny funnen. 

 

Children + 

family 

Pubmed 40189 Oöverskådligt   

Children + 

family + 

critically ill 

Pubmed 253 * 

** 

*** 

5** 

 

2 

Children +  

family + 

critically ill+ 

intensive care 

unit 

Pubmed 64 * 

** 

*** 

5** 

 

0 

Ingen ny funnen. 

Children + 

family + 

cancer + 

experience 

Cinahl 106  3* 

** 

 

2 

Children + 

family + 

cancer + 

experience 

Pubmed 276 *** 4* 

** 

0 

Samma artiklar 

funna i Cinahl. 

Referenslistor 

i ovan 

artiklar, 

uppsatser och 

avhandlingar 

Manuellt   

 

3** 3 

Totalt antal 

artiklar 

    10 

* Bedömer initial relevans utifrån titel 

** Bedömer relevans utifrån abstract 
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Bilaga 2 

Översikt av analyserad litteratur 

 
 

 

 

 

 

Perspektiv 

(vårdvetenskapli

ga eller andra 

teoretiska 

utgångspunkter 

mm) 

Problem och syfte Metod (urval, 

analys mm) 

Resultat 

Titel: “Impact 

of adult critical 

care 

hospitalization. 

Perceptions of 

patients, 

spouses and 

nurses”. 

 
Författare: 

Titler, G., 

Cohen, M.Z., 

Craft, M.J 

 

Tidskrift: Heart 

&  Lung 

 

Årtal: 1991 

 
Land: USA 

 

 

4 perspektiv 

varav vi valde 

barnperspektiv.  

 

Fenomenologisk. 

Syftet var att 

beskriva vilka 

konsekvenser och 

upplevelser 

intensivvård för 

vuxna innebär för 

familjen som enhet 

och individuellt, 

enligt patienten, 

make/maka, barn 

och sjuksköterska.  

Kvalitativ.  

 

Intervjuer med 

öppna frågor som 

spelades in på 

band. Intervjuerna 

varade 1 tim. 

Data analyserades 

med en 

systematisk 

innehållsanalys. 

 

9 patienter.  

10 hustrur, 2 män. 

11 barn, alla var 

pojkar, 7-18 år. 12 

sjuksköterskor. 

 

 

Resultatet 

redovisades i 6 

teman. 

 

1. Förändring av 

kommunikation.  

2. Skyddande av 

barnen. 

 3. Huvudsakligen 

upplevda hot. 

4. Förändring av det 

normala. 

5. Förändring av 

relationer. 

6. Rollkonflikter. 

 

 

Titel: 

“Experiences in 

children of 

critically ill 

parents: A time 

of emotional 

disruption and 

need for 

support” 

 

Författare: 

Craft, M. J., 

Cohen, M. C., 

Titler, M., & 

DeHamer, M. 

 

Tidskrift: 

Critical Care 

Nursing 

Quarterly 

 

Årtal: 1993 

 

Vårdvetenskapligt 

barnperspektiv. 

 

Fenomenologisk. 

Att beskriva hur en 

familj påverkas när 

en förälder vårdas 

på en intensivvårds-

avdelning sett ur 

barnens perspektiv.  

Kvalitativ  

 

Intervjuer som 

bestod av öppna 

frågor spelades in 

på band och 

analyserades 

sedan.  

Intervjuerna tog 1 

timme. 

 

11 barn, alla var 

pojkar, i åldern 7- 

18 år. 

Resultaten redovisas 

i rubriker vilka var 

följande. 

1. Känslomässigt 

tumult. 

2. Sönderfall av 

familjen. 

3. Behov av stöd. 

4. Småsjukdomar. 
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Land: USA 

Titel: 

“Information 

Needs of the 

Siblings of 

Critically Ill 

Children” 

 

Författare: 

Kleiber, C., 

Montgomery, 

L.A. & Craft-

Rosenberg, M. 

 

Tidskrift: 

Children´s 

Health Care. 

 

Årtal: 1995 

 

Land: USA 

 

 

 

Vårdvetenskapligt 

barnperspektiv. 

 

Grounded theory. 

Att undersöka 

föräldrar och 

syskons uppfattning 

och känslor 

angående 

informationsbehove

t när ett barn vårdas 

på en IVA 

 

4 frågor ställdes. 

1. Vad har 

föräldrarna för 

känslor och 

uppfattningar om 

syskonens 

informationsbehov. 

2. Vad har 

syskonen för 

känslor och 

uppfattningar 

avseende sitt eget 

informationsbehov. 

3. Vad har 

syskonen för 

känslor och 

uppfattningar 

avseende det sjuka 

syskonet som 

sjukhusvårdas.  

4. Vilka skillnader 

och likheter finns 

det avseende 

känslor och 

uppfattningar 

mellan föräldrar 

och syskon. 

Kvalitativ. 

 

Som instrument 

användes två 

intervjuguider för 

föräldrar och 

syskon. 

 

Varje 

familjemedlem 

intervjuades 

enskilt och 

spelades in på 

band.  Intervjun 

gjordes antingen 

hemma eller på 

sjukhuset. Data 

analyserades med 

jämförande 

analysprocess 

utvecklad av 

Glasser och 

Strauss.  

 

Från 10 familjer 

deltog 12 barn 

som var 5- 12 år 

och 14 föräldrar. 

Information från 

föräldrarna till 

syskonen handlade 

om den tekniska 

miljön på IVA, 

tuber, utrustning och 

sjukhuspolicy samt 

hur det sjuka barnet 

såg ut, avseende 

skador och sår. För 

att skydda syskonet 

höll några föräldrar 

inne med viss 

information, t ex att 

det sjuka barnet 

kunde dö eller bli 

handikappat. Andra 

valde att berätta allt. 

De flesta föräldrar 

tyckte det kändes bra 

att dela information 

med syskonen. Alla 

syskon hade frågat 

föräldrarna om den 

sjuke. Frågorna 

handlade om 

sjukhusmiljön och 

prognosen för det 

sjuka syskonet. De 

ville veta hur 

framtiden skulle se 

ut. 

Titel: “Having 

a parent with 

cancer” 

 

Författare: 

Helseth, S. & 

Ulfsaet, N. 

 

Tidskrift: 

Cancer Nursing. 

 

Årtal: 2003 

 

Land: Norge 

 

 

 

Vårdvetenskapligt 

barnperspektiv.  

 

Fenomenologisk-

hermeneutisk 

ansats. 

 

Att undersöka 

välbefinnandet och 

coping hos yngre 

barn under en 

period med 

cancersjukdom i 

familjen. 

Kvalitativ. 

 

Data samlades in 

genom 

djupintervjuer 

med barnen och 

deras föräldrar. 

Intervjuerna 

skedde i hemmet. 

 

I studien ingick 

10 familjer. 11 

barn, 7- 12 år, 7 

pojkar, 4 flickor. 

10 mammor och 8 

pappor.  

Resultatet redovisas i 

4 huvudteman.  

 

1. Sjukdomen styr 

familjen. Temat 

reflekterar vilken 

påverkan cancern har 

på barnens dagliga 

liv, både inom och 

utanför familjen.  

2. Reaktioner över 

och under ytan. 

Temat visar mönster 

på olika reaktioner 

hos barnen på 

förälderns sjukdom 

och betonar att barn 

inte har ett enhetligt 

sätt att reagera eller 

visa sina reaktioner 

för omgivningen. 
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3. Ansträngningar 

för att hantera 

situationen. Detta 

tema visar hur 

barnen tacklar 

förälderns sjukdom. 

4. Att må bra 

mestadels av tiden.  

Temat visar olika 

aspekter av barnens 

välbefinnande. 

Titel: 

“Siblings’ 

Experiences 

with Childhood 

Cancer” 

 

Författare: 

Woodgate, R.L. 

 

Tidskrift: 

”Cancer 

nursing.” 

 

Årtal: 2006 

 

Land: Kanada 

 

Vårdvetenskapligt 

barnperspektiv. 

 

Narrativ? 

Syftet med studien 

var att detaljerat 

redogöra för, ur ett 

syskonperspektiv, 

hur de upplever sitt 

syskons 

cancersjukdom.   

Kvalitativ. 

 
Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

hölls, syskonen 

fick sedan prata 

fritt om frågorna. 

Intervjuerna 

varade 30- 120 

min.  Kortast 

intervjutid för de 

yngsta barnen. 

Intervjun spelades 

in på band och 

analyserades 

efteråt. 

  

30 syskon 6- 21 år 

deltog. 

Medelåldern var 

12 år. Hälften var 

flickor/ pojkar.  

Resultatet visar 3 

tema som är 

relaterade till ett 
annat sätt att vara i 

familjen. 

1. Att hålla ihop 

familjen. 

2. Att vara delaktig. 

3. Bestående sorg. 

Titel: 

“Experience of 

siblings of 

children treated 

for cancer” 

 

Författare: 

Nolbris, M., 

Enskär, K., & 

Hellström, A-L. 

 

Tidskrift: 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing. 

 

Årtal: 2007 

 

Land: Sverige 

 

Vårdvetenskapligt 

barnperspektiv. 

 

Fenomenologisk-

hermeneutisk 

metod.  

 

Att erhålla en 

förståelse för hur 

det dagliga livet 

upplevs av ett 

syskon till ett 

cancersjukt barn 

som har genomgått 

eller genomgår 

cancerbehandling. 

Kvalitativ. 

 

Vid intervjun 

användes breda 

öppna frågor, där 

syskonen kunde 

beskriva sina 

upplevelser. 

Intervjuerna som 

spelades in, 

genomfördes i 

hemmet. De 

varade i 

genomsnitt i 40 

minuter.  

 

Deltagarna bestod 

av 10 syskon. 

Ålder 10- 36 år. 6 

flickor, 4 pojkar.  

 

Resultaten 

redovisades i 3 

huvudteman och 2- 4 

subteman. 

 

1. Vara i en nära 

relation. 

2. Att leva i den nya 

vardagen. 

3. Att vara konstant 

orolig. 

 

 

Titel: 

“Children’s 

Vårdvetenskapligt 

barnperspektiv. 

Barns upplevelser 

av att besöka sin 
Kvalitativ. 
Intervjuer som 

Resultaten indelas i 4 

teman. 
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experiences of 

visiting a 

seriously 

ill/Injured 

relative on an 

adult intensive 

care unit” 

 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

 

Författare: 

Knutsson, S., 

Pramling 

Samuelsson, I., 

Hellström, A.-

L.& Bergbom, 

 

Årtal: 2008 

 

Land: Sverige 

Hermeneutisk. 

 

svårt sjuka/skadade 

närstående på en 

intensivvårdsavdeln

ing. 

spelades in på 

band. Om behov 

fanns vid 

intervjun fick 

barnet rita 

teckningar för att 

beskriva besöket 

hos sin närstående 

på IVA. Dessa 

teckningar 

användes endast 

som ett 

hjälpmedel för att 

genomföra 

intervjun eller 

samtalet med 

barnet. Alla 

intervjuer skedde 

i hemmet enligt 

barnen/vårdnads-

havarens önskan. 

 
28 barn. 4- 17 år. 

!4 flickor, 14 

pojkar. 

1. Det var att vänta. 

2. Det var konstigt. 

3. Det var vitt. 

4. Det var skönt. 

Titel: “Coping, 

Social 

Relations, and 

Communication

: A Qualitative 

Exploratory 

Study of 

Children of 

Parents with 

Cancer” 

 

 

Tidskrift: 

Clinical child 

psychology and 

psychiatry. 

 

Författare: 

Thastum, M., 

Birkelund 

Johansen, M., 

Gubba, L., Berg 

Olesen, L,. & 

Romer, G 

 

Årtal: 2008 

 

Land: Danmark 

Vårdvetenskapligt 

barnperspektiv. 

 

Fenomenologisk 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

sätt att informera 

barnet om 

förälderns sjukdom, 

hur barnet upplever 

förälderns 

känslostadier, hur 

barnet hanterar 

förälderns sjukdom 

och hur denna 

hantering relaterar 

till förälderns 

coping och omsorg 

om barnet. 

Två 

semistrukturerade 

intervjumodeller. 

En för barnen, en 

för föräldrarna. 

Modellerna 

innehöll teman 

som var relevanta 

för att få fram 

information om 

barnens 

upplevelser av att 

ha en förälder 

som har cancer 

och föräldrarnas 

upplevelse av 

barnens behov i 

relation till 

förälderns 

sjukdom.   Barnen 

intervjuades i 

hemmet. 

Samtalen spelade 

sin på band. Data 

analysedas sedan. 

 

 21 barn. 8 pojkar, 

medelålder 11 år. 

13 flickor, 

medelålder 11år. 

Resultatet 

presenteras under 3 

rubriker. 

 

1. Informations- 

nivåer. 

Barnen visste namnet 

på förälderns 

sjukdom, vilket var 

viktigt för dem. 

Barnen föredrog att 

veta och se vad som 

gjordes med 

föräldern på 

sjukhuset. De kände 

sig då delaktiga i 

familjen.  

2. Hur barnen 

använder sig av 

copingstrategier. 

Barnen hjälpte 

praktiskt och/eller 

känslomässig till i 

hemmet. Det hjälpte 

dem att bemästra 

situationen och 

känna sig 

betydelsefulla för 

familjen. 

3. Råd till andra 

barn. 

Att prata om 
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förälderns sjukdom. 

Titel: “Children 

and young 

people’s 

strategies to 

access 

information 

during a family 

member’s 

critical illness” 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

 

Författare: 

Kean, S. 

 

Årtal: 2009 

 

Land: 

Storbritannien 

Vårdvetenskapligt 

barnperspektiv. 

 

Grounded theory 

Att undersöka 

familjers 

upplevelser av 

kritisk sjukdom på 

IVA samt studera 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

familjerna.  

 

Den här artikeln 

fokuserar på att 

beskriva hur barn 

fick tillgång till 

information när en 

familjemedlem 

vårdades på IVA. 

Kvalitativ. 

 
Datainsamling i 

intervjuer med 

fokusgrupper som 

bestod av familjer 

och 

sjuksköterskor. 

Data bearbetades 

med en konstant 

komparativ 

metod.  

 

9 familjer. 12 

vuxna. 12 barn i 

ådern 8- 25 år. 

 

Resultatet indelas i 3 

tema som reflekterar 

över barns och 

ungdomars 

upplevelser att få 

tillgång till 

information när en 

närstående är svårt 

sjuk. 

1.  Vuxna styr 

informationen. 

2. Ha ett normalt liv. 

3. Fiska efter 

information. 

Titel: “Children 

and young 

people visiting 

an adult 

intensive care 

unit” 

 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

 

Författare: 

Kean, S. 

 

Årtal: 2010 

 

Land: 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdvetenskapligt 

barnperspektiv. 

 

Grounded theory 

Att undersöka 

familjers 

upplevelser av 

kritisk sjukdom på 

IVA samt studera 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

familjerna.  

 
Den här artikeln 

fokuserar på hur 

barn och ungdomar 

framställde sina 

upplevelser av att 

besöka en svårt sjuk 

familjemedlem på 

IVA. 

 

Kvalitativ. 

 
Datainsamling i 

intervjuer med 

fokusgrupper som 

bestod av familjer 

och 

sjuksköterskor. 

Data bearbetades 

med en konstant 

komparativ 

metod. 

 

 

9 familjer. 12 

vuxna. 12 barn i 

ådern 8- 25 år. 

På sättet som barnen 

och ungdomarna 

resonerade om sina 

upplevelser av 

besöket på IVA, 

tyder det på två olika 

nivåer av förståelse. 

Barnen pratade om 

IVA på en konkret 

nivå och fokuserade 

på miljön. Ungdomar 

förstod upplevelsen 

på en abstrakt nivå 

och fokuserade på 

funktionen av 

intensivvård. 
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