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Abstrakt
I livet är sjukdom och död oundviklig och oförutsägbar. När en familjemedlem
drabbas av en allvarlig eller livshotande sjukdom innebär det omställningar för
familjen. Att förlora en förälder är ett av det mest traumatiska ett barn kan uppleva
och det kan påverka många områden och perioder i barnets liv. Syftet var att
undersöka hur vårdpersonal kan stödja barn som har en förälder i livets slutskede.
För att besvara syftet och de specifika frågeställningarna genomfördes en integrerad
litteraturstudie där 14 stycken vetenskapliga studier analyserades. Varje
frågeställning besvarades med en syntes. Resultatet visade att barn har ett stort behov
av stöd då de upplevde vissa dagar som ett rent helvete med känslor som oro, ångest
och stress. För barnet var det viktigt att förstå vad det var som hände med den sjuke
föräldern, men även att själv bli sedd av vårdpersonalen. För att kunna hantera
situationen fanns ett stort behov av information, både från föräldrar och
vårdpersonal. Personalens sätt att ge stöd påverkades huruvida förälder och/eller
barn tog till sig sjukdom och information, samt barnets eget sätt att hantera den
pågående situationen. Barnen behövde även ges möjlighet att samtala med någon
utomstående vuxen som de kände förtroende och tillit för. För barnen var tiden
tillsammans med föräldern viktig och betydelsefull. De var trots detta tillslut beredda
att ge upp den för att få slut på förälderns lidande. Resultatet visade att förälderns
sjukdom och mående påverkade hela familjen, därför bör familjen ses som en helhet
och vården bör ha ett familjecentrerat fokus. Detta för att inkludera och stödja barnet
under denna kaosartade tid.
Nyckelord: barn, närstående, palliativ vård, stöd, döende förälder, integrerad litteraturstudie
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I livet är sjukdom och död oundviklig och oförutsägbar. Att en familjemedlem drabbas av en
allvarlig eller livshotande sjukdom innebär flera omställningar för den drabbade familjen.
Vardagslivet kan förändras drastiskt på bara någon minut och roller och relationer påverkas
(Eriksson & Svedlund, 2006; Scott et al., 2003). Enligt Pfeffer, Karus, Siegel och Jiang (2000) är
händelsen att förlora en förälder ett av det mest traumatiska ett barn kan uppleva och det kan
påverka många områden och perioder under barnets liv. År 2015 förlorade 2862 barn i Sverige en
eller båda sina föräldrar (Svenska statistiska centralbyrån [SCB], 2016). Tidigare forskning visar att
när en förälder insjuknar i en obotlig sjukdom gör föräldrarna tappra försök att behålla sina roller in
i det längsta, men allt eftersom suddas dessa ut och förändras för alla i familjen. Ett barn kan då ta
på sig ett ökat ansvar för vardagssysslor, som att sköta hushållet och syskon. De kan också känna ett
ökat ansvar att ta hand om sin friska förälder (Visser, Huizinga, van der Graaf, Hoekstra &
Hoekstra-Weebers, 2004). Den friska föräldern slits i sin tur mellan den sjuke förälderns behov och
barnets, vilket kan medföra en känsla av otillräcklighet (Aamotsmo & Bugge, 2014).

Varje sjukdomssteg hos en kronisk sjuk person har olika utmaningar, såsom intensiva behandlingar,
biverkningar och ständigt försämrad hälsa. När en människa med obotlig sjukdom inte längre drar
några fördelar av en livsförlängande behandling, eller att behandlingen ger allvarliga symtom eller
biverkningar att patienten tar skada övergår vården till palliativ vård (Cannaerts, de Casterlé &
Grypdonck, 2004). Palliativ vård definieras som en beskrivning för vård i livets slutskede. Vårdens
huvudsakliga mål ändras därmed från att vara livsförlängande till att vara lindrande. Fokus byts från
sjukdom och behandling till att skapa möjligheter för patienten att kunna leva och njuta av livet i så
hög utsträckning som möjligt den sista tiden (a.a.). Detta fastställer även
Världshälsoorganisationens (WHO, 2015) riktlinje som menar att den palliativa vården har som
syfte att förbättra livskvaliteten hos den sjuke med livshotande sjukdom men även dennes
närstående. Den palliativa vården består av fyra hörnstenar; symtomkontroll, teamsamarbete,
kommunikation och närståendestöd (Statens offentliga utredningar [SOU], 2001:6).

McCue och Bonn (2003) menar att den sjuksköterska som finns runt den sjuke föräldern har till
uppgift att finnas där för den sjuke men även dennes familj. Det innebär bland annat att
sjuksköterskan ska hjälpa föräldern att se hur sjukdomen påverkar barnet, och uppmärksamma
förändringar i beteende och attityder. Även om beteende och känslor tenderar att förändras och
variera under sjukdomstiden är det vissa beteendeområden som är extra känsliga för rubbning.
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Dessa är bland annat sömn- och ätvanor, onormala rädslor eller om barnet är tillbakadraget och tyst.
McCue och Bonn (2003) menar också att det finns tillfällen som är extra känsliga och då bör
sjuksköterskan vara extra uppmärksam på barnet. Detta är när sjukdomen diagnostiseras, när
föräldern varit borta en längre tid på behandling, om en sjukdom recividerar eller när förälderns
behandling inte längre har någon effekt. Önskvärt är då att interventioner för stöd sätts in så snart
som möjligt för barnet.

Candy, Jones, Drake, Leurent och King (2011) belyser att närståendes behov av stöd ser väldigt
olika ut och i en systematisk litteraturöversikt har de undersökt olika interventioner. Dessa syftade
till att stödja de närstående att bland annat minska deras känslomässiga stress, öka
kommunikationen och livskvaliteten samt finna olika copingstrategier och därmed förbereda dem
på den kommande förlusten. Stödet kunde uppnås bland annat genom att få information, vara vid
den sjuka personens sida eller att delta i omvårdnaden. Detta kunde även variera under
sjukdomstiden och sjukdomsförloppet (a.a.). I två andra studier (Patterson & Rangganadhan, 2010;
Bugge, Helseth & Darbyshire, 2009) uttryckte närstående ett behov av information för att kunna
hantera känslor och för att vara medveten om vad som sker. När det gäller barn som närstående
menar Bugge et al. (2009) att föräldrar vet att en förälders sjukdomstid är en traumatisk tid för
barnet och att stödet därför är viktigt. Med anledning av detta vill de förbereda och stödja barnet så
bra som möjligt. De var dock osäkra på hur de skulle göra det på bästa sätt för att minska barnens
framtida lidande.
Oavsett arbetsplats för sjuksköterskor kommer möten med barn i sorg att uppstå och för att
personalen som finns runt omkring ska kunna ge bästa möjliga stöd förutsätter det att en ökad
förståelse finns. Därför är det viktigt att vårdpersonal har kunskap och förståelse för hur det är att
leva med en närstående med obotlig sjukdom, men också hur det är att stå på sidan om och se sin
närstående tas ifrån en. Möten med anhöriga är en stor och viktig del i sjuksköterskans profession
och det är betydelsefullt att kunna möta och stödja alla individer utefter deras förutsättningar. Enligt
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS, 1982:763, § 2g) ska ett barns behov av information, råd och
stöd beaktas om barnets förälder har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Som sjuksköterska
gäller det att inte se barn som små vuxna, utan ha kunskap att möta dem utefter deras
förutsättningar och behov.
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Baserat på en genomgång av litteraturen kan vi konstatera att det finns flera studier på området
samtidigt som det också finns ett behov av att fördjupa kunskapen inom detta ämne, då behov av
stöd är individuellt och komplext. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur
vårdpersonal kan stödja barn som har en förälder i livets slutskede. Specifika frågeställningar:

• Hur påverkar en förälders sjukdom och dödsfall barnets behov av stöd?
• Hur påverkas vårdpersonalens möjlighet att ge stöd till barnet av föräldrars sätt att
samtala med barnet om deras sjukdom?

• Hur kan vårdpersonal ge stöd till barn och familj?
Metod
För att sammanställa kunskap till studiens syfte och frågeställningar har en integrerad
litteraturstudie genomförts enligt en metod beskriven av Whittemore och Knafl (2005). Metoden
gör det möjligt att ha en bred ansats och inkludera studier med olika metodologiska ansatser i
samma studie. För att översikten ska uppfylla kraven på hög tillförlitlighet används tydliga
inklusions- och exklusionskriterier och studien genomförs på ett systematiskt sätt som följer den
struktur som anges i metoden för att minimera risken att tillfälligheter påverkar slutsatsen (jmf.
Cronin, Ryan & Coughlan, 2008).
Litteratursökning
När problemområdet identifierats genomfördes en pilotsökning för att undersöka om det fanns
relevant litteratur (jmf. Cronin, Ryan & Coughlan, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.
61). Pilotsökning gjordes på databaser som fanns tillgängliga på Luleå tekniska universitets
bibliotek; Cinahl, PubMed och PsycINFO. Baserat på pilotsökningen utvecklade vi kriterier och
avgränsningar. Dessa var att sökningen avgränsades till publiceringsår 2006-2016, de skulle vara
peer reviewed och publicerade på engelska. De skulle även kunna läsas i fulltext via databaserna.
Deltagarna i studien skulle vara barn upp till 19 år. Vid litteratursökningen användes trunkeringar
för att få variationer på sökordet, samt booleska operatorer för att kombinera sökorden. Sökningen
genererade åtta stycken artiklar (se tabell 1). Whittemore och Knafl (2005) påstår att en manuell
sökning också kan genomföras för att identifiera fler artiklar inom ett område. Eftersom erfarenhet
visar att systematiska sökningar i databaser endast ger ungefär 50 procent av tillgängliga studier.
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Tabell 1. Redovisning av systematisk litteratursökning
Syftet med litteratursökningen: att undersöka hur vårdspersonal kan stödja barn som har en förälder i livets
slutskede
Cinahl 2016-09-13
Begränsningar: engelsk text, full text, peer reviewed, årtal 2006-2016
Söknr

Sökord

**)

Antal träffar

S1

child* experience

FT

2 077

S2

child* perspective

FT

607

S3

adolescents experience

FT

472

S4

adolescents perspective

FT

190

S5

teenagers experience

FT

25

S6

teenagers perspective

FT

6

S7

S1 or S2 or S3 or S4 or S5 or S6

S8

palliative care

FT

9612

S9

dying parent*

FT

26

S10

hospitalized parent*

FT

61

S11

parental death

FT

83

S12

end of life care

FT

2 690

S13

S8 or S9 or S10 or S11 or S 12

S14

family support

FT

2 535

S15

nurse support

FT

1 828

S16

supporting child*

FT

284

S17

nurs* experience

FT

3 678

S18

nurs* perspective

FT

1 384

S19

nurse

FT

68 059

S20

S14 or S15 or S16 or S17 or S18 or S19

71 439

S21

S7 and S13 and S20

30

Använda

3 145

11 078

Pubmed 2016-09-13
Begränsningar: engelsk text, full text, årtal 2006-2016
S1

child? experience

FT

2 765

S2

child? perspective

FT

637

S3

adolescents experience

FT

3 135

S4

adolescents perspective

FT

634

2
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Söknr

Sökord

**)

Antal träffar

S5

teenagers experience

FT

3 058

S6

teenagers perspective

FT

608

S7

S1 or S2 or S3 or S4 or S5 or S6

S8

palliative care

FT

2 480

S9

dying parent?

FT

22

S10

hospitalized parent?

FT

83

S11

parental death

FT

186

S12

end of life care

FT

2 416

S13

S8 or S9 or S10 or S11 or S 12

S14

family support

FT

25 659

S15

nurse support

FT

3 636

S16

supporting child?

FT

490

S17

nurs? experience

FT

997

S18

nurs? perspective

FT

305

S19

nurse

FT

9 327

S20

S14 or S15 or S16 or S17 or S18 or S19

35 216

S21

S7 and S13 and S20

418

Använda

5 316

4 284

PsycINFO 2016-09-13
Begränsningar: engelsk text, full text, peer reviewed,
årtal 2006-2016
S1

child* experience

FT

8 927

S2

child* perspective

FT

2 837

S3

adolescents experience

FT

2 174

S4

adolescents perspective

FT

710

S5

teenagers experience

FT

110

S6

teenagers perspective

FT

14

S7

S1 or S2 or S3 or S4 or S5 or S6

S8

palliative care

FT

8 234

S9

dying parent*

FT

33

S10

hospitalized parent*

FT

87

S11

parental death

FT

323

S12

end of life care

FT

2 983

13 859

4
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Söknr

Sökord

**)

Antal träffar

S13

S8 or S9 or S10 or S11 or S 12

S14

family support

FT

7 710

S15

nurse support

FT

1 450

S16

supporting child*

FT

929

S17

nurs* experience

FT

2 761

S18

nurs* perspective

FT

1 026

S19

nurse

FT

28 258

S20

S14 or S15 or S16 or S17 or S18 or S19

36 660

S21

S7 and S13 and S20

32

Använda

9 108

2

** FT - fritext sökning

Med anledning av detta genomfördes en manuell sökning som gav ytterligare sex stycken artiklar.
Sökningen genomfördes med sökord som utvecklats i pilotsökningen; nurse, palliative care, dying
parent, parental death och support. De identifierade artiklarna från den systematiska och manuella
sökningen sorterades stegvis bort (se figur 1) genom att som ett första steg analysera titel och
abstrakt. Därefter lästes 45 artiklar i fulltext och av dessa bedömdes 14 stycken kunna besvara
syftet.
480 st artiklar i de systematiska
litteratursökningarna:
418 st PubMed
30 st Cinahl
32 st PsycINFO

480 st titlar lästest

374 st exkluderades utifrån titel

106 st abstrakt lästest

61 st exkluderades utifrån abstrakt

45 st lästest i sin helhet

14 st artiklar inkluderades i
litteraturöversikten

Figur 1. Redovisning över hur artiklar valdes ut.

31 st artiklar exkluderades
utifrån sin helhet:
9 st ur föräldraperspektiv
19 st fel målgrupp
3 st dödsfall pga olycka/mord/
självmord

!9
Kvalitetsgranskning
I metoden beskriven av Whittemore och Knafl (2005) ska all relevant litteratur inom ett område
inkluderas. Med anledning av detta har alla studier oavsett kvalitet använts. Vid
kvalitetsgranskningen av artiklarna användes granskningsprotokoll G och H från Willman et al.
(2011, s. 173-176). Enligt Wallengren och Henricsson (2012, s. 490) avgör studiens design vilket
protokoll som bör användas. Vi utförde granskningen oberoende av varandra, för att sedan diskutera
dem tillsammans. Protokollen anpassades efter studierna, där frågor som inte var relevanta valdes
bort. De frågor som valdes bort handlade bland annat om en teori genererades eller om resultatet
presenterades i förhållande till en teoretisk referensram. Andra frågor som valdes bort var gällande
om blindning av patienter, vårdare och forskare använts. Då studierna inte var randomiserade togs
även de bort från protokollet. För att avgöra kvaliteten på studierna räknades en procentsats ut på
var och en av dem. Enligt Willman et al. (2011, s. 108) kan flera studier jämföras genom att räkna
ut den enskilda studiens procentsats och sedan jämföra dessa. Ett ja-svar i granskningsmallen
tilldelades ett poäng medan ett nej-svar tilldelades noll poäng. Poängsumman för varje enskild
granskad artikel räknades sedan om i procent och utifrån detta fick studierna en kvalitetsgradering.
De artiklar som ingår i studien samt deras huvudfynd och kvalitét redovisas i tabell 2.

Tabell 2. Redovisning av utvalda studiers huvudfynd och kvalitét (n=14)
Författare/År/
Land

Typ av studie

Deltagare/
Ålder/Bortfall

Metod/
Datainsamling/
Analys

Huvudfynd

Kvalitet

Buchwald, Delmar &
Schantz-Laursen/
2012/
Danmark

Kvalitativ

7 st barn/
11-17 år/ 3 st

Fenomenologisk
Hermeneutisk

När barn lever med en
döende förälder förvandlas
deras trygga tillvaro till att
leva i dödens väntrum. Att
inte samtala med barnen om
döden hindrar dem inte från
att tänka på den.

Hög

Bugge, Helseth &
Darbyshire/ 2008/
Norge

Kvalitativ

6 familjer varav 12
st barn/
6-16 år/ ej
redovisat

Individuella djup-intervjuer
med öppna frågor

Två identifierade teman.
Barns upplevelser av
föräldrars sjukdom och att
ingå i ett familje-stödprogram.

Hög

Bylund Grenklo,
Kreicbergs,
Valdimarsdóttir,
Nyberg, Steineck &
Fürst/ 2013/Sverige

Kvantitativ

622 st barn/
13-16 år/ 229 st

Enkät
Retrospektiv
kohort-studie

Intervjuer & videodagböcker

Kommunikation och
förtroende mellan barn och
sjukvårdspersonal. Hur barn
upplevde vården under
förälderns sjukdomstid. Barn
upplevde ångest och
depression efter dödsfallet.

Medel
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Författare/År/
Land

Typ av studie

Deltagare/
Ålder/Bortfall

Metod/
Datainsamling/
Analys

Bylund Grenklo,
Kreicbergs,
Valdimarsdóttir,
Nyberg, Steineck &
Fürst/ 2014/Sverige

Kvantitativ

622 st barn/
13-16 år/ 229 st

Enkät
Retrospektiv
kohort-studie

Självskadebeteende, ångest
och depression kan orsakas
av en förälderns död.
Socioekonomisk klass kan
påverka förtroende för
vården.

Medel

Clipsham, Islam &
Faull/ 2015/
Storbritanien

Kvalitativ

10 st
sjuksköterskor/ ej
redovisat/ ej
redovisat

Individuella semistrukturerade intervjuer

Vikten av identifiering av
faktorer för barns behov och
stöd inför en förälders
bortgång. Medvetenheten av
dessa faktorer kan underlätta
vid stötting.

Hög

Mixad metod:
kvantitativ &
kvalitativ

101 st, varav 33 st
barn /8-19 år/19 st

Enkät & intervention i form
av stödprogram

Vikten av att prata och dela
sina erfarenheter. Detta för
att som ung kunna gå vidare i
livet.

Hög

Karlsson, Andersson
& Ahlström/ 2013/
Sverige

Kvalitativ

6 st barn/
13-19 år/ ej
redovisat

Narrativa intervjuer

Vikten av information. Om
alla i familjen får samma
information blir det lättare att
prata om det som sker. Detta
leder till minskad ensamhet
hos tonåringar.

Hög

Kennedy & LloydWilliams/ 2009a/
Storbritanien

Kvalitativ

28 st, varav 11 st
barn/ redovisas ej/
redovisas ej

Semi-strukturerade intervjuer

Barn är oroade över
föräldrars diagnos och
funderar kring deras egen
hälsa. Vanligaste
copingstrategin var att
upprätthålla en så normal
vardag som möjligt.

Hög

Kennedy & LloydWilliams/ 2009b/
Storbritanien

Kvalitativ

28 st, varav 11 st
barn/ redovisas ej/
redovisas ej

Semi-strukturerade intervjuer

För att kunna ge ett lämpligt
och bra bemötande till barn
med en sjuk förälder är
information och
kommunikation viktigt.
Barnen önskar även en
utomstående att samtala med.

Hög

Kennedy, McIntyre,
Worth & Hogg/
2008/
Storbritanien

Kvalitativ

6 st familjer
med barn/0-19 år/
redovisas ej

Individuella- och
familjegruppsintervjuer och
observationer

Kopchak Sheehan &
Burke Draucker/
2011/ USA

Kvalitativ

26 st,
varav 10 st barn/
12-18 år/1 st

Individuella semistrukturerade intervjuer

Barnen prioriterar tiden med
den döende föräldern, blir
även mer hjälpsamma i
hemmet och vill lära känna
den sjuke föräldern mer
ingående. Vänner spelar en
viktigt roll för tonåringen
samt minnen efter föräldern.

Hög

Kopchak Sheehan,
Burke Draucker,
Christ, Murray
Mayo, Heim, &
Parish/ 2014/
USA

Kvalitativ

61 st, varav 26 st
barn/
12-18 år/ ej
redovisat

Individuella intervjuer

Vikten av att finna rätt
kommunikationsväg med
barnet. Fyra olika sätt för
föräldern att informera
barnet om sjukdomen. Vilket
även hjälper
sjukvårdspersonalen till
fortsatt kommunikation och
stöd till barnet.

Medel

Henoch, Berg &
Benkel /2015/
Sverige

Huvudfynd

Vikten av stöd före, under
och efter dödsfallet. Olika
stöd behövs i olika åldrar.

Kvalitet

Medel
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Författare/År/
Land

Typ av studie

Deltagare/
Ålder/Bortfall

Metod/
Datainsamling/
Analys

Huvudfynd

Kvalitet

Melcher, Sandell &
Henriksson/ 2015/
Sverige

Kvalitativ

10 st barn/
14-19 år/ ej
redovisat

Individuella intervjuer

Tonåringarna påverkades av
föräldrarnas sjukdom och tog
ansvar för att stödja föräldrar
och syskon för att
upprätthålla vardagen och
familjelivet. Bristande
information och stöd
lämnade dem oförberedda
och med en känsla av
ensamhet.

Hög

Tillquist, Bäckrud &
Rosengren/ 2016/
Sverige

Kvalitativ

5 st barn/
13-19 år/ 0 st

Deskriptiv studie med
innehållsanalys av fem
bloggar

Stöd och information är
viktigt genom hela förälderns
palliativa vårdtid, i linje med
barnets individuella behov.

Hög

Analysprocess
I analysprocessen har vi följt den metod som beskrivs av Whittemore och Knafl (2005) om hur en
integrerad litteraturstudie kan genomföras. Analysens mål var att på ett grundligt sätt sammanställa
data från de utvalda studierna. Data som svarade mot studiens syfte och de frågeställningar som vi
tidigare skapat extraherades och översattes till svenska. Sammanlagt resulterade extraherad data i
142 stycken enheter av resultatbeskrivningar. Varje enhet numrerades utifrån ursprungskällan, 1:1,
1:2 och så vidare, och färgsattes även utifrån den färg vi gett frågeställningen. För att göra data mer
lättöverskådlig placerades resultatenheterna i en matris utifrån vilken frågeställning de besvarade.
Totalt skapades tre matriser, en för varje frågeställning (för exempel, se bilaga). Matriserna
fungerade som verktyg i analysprocessen som säkerställde noggrannhet och var ett sätt att kunna
jämföra resultatenheterna med varandra, även de som kom från studier med olika metodansatser
(jmf. Whittemore & Knafl, 2005). För att kunna se mönster, skillnader och likheter jämfördes
extraherad data i matriserna med varandra flertalet gånger och baserat på den processen delades
resultatenheterna under varje frågeställning in i kategorier. Resultatet blev att sammanlagt 14
kategorier skapades. Indelningen i kategorierna bidrog till noggrannheten i analysen och var ett stöd
för att få överblick och kunna hålla isär datamaterialet. Enligt Whittemore och Knafl (2005) är
kreativitet och kritisk analys viktigt för att kunna identifiera mönster, skillnader och likheter. Som
ett sista steg i analysen gjordes en syntetisering, vilket innebär att det samlade resultatet formar ny
kunskap och nya slutsatser. Synteserna skapades stegvis där det första steget innebar att forma
delsynteser för varje kategori. I ett andra steg formades en syntes för varje frågeställning baserat på
delsynteserna. Under hela analysprocessen har vi på ett systematiskt sätt gått tillbaka till
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ursprungskällorna, prövat den indelning vi gjort av materialet och de synteser som gjordes på den
sammanslagna data. Detta för att säkerställa trovärdigheten.

Resultat
Resultatet redovisas utifrån varje enskild frågeställning med en brödtext som sammanfattande
beskriver de enskilda studiernas resultat. Beskrivningen avslutas med en syntes som besvarar
frågeställningen.
Hur påverkar en förälders sjukdom och dödsfall barnets behov av stöd
Förälderns sjukdom medförde att rädsla hade flyttat in i hemmet och barnets trygga bas, vilket
upplevdes som dödens väntrum (Buchwald, Delmar & Schantz-Laursen, 2012). Barnen såg hur
föräldrarna kämpade med att klara av både sjukdom och familjeliv. När den sjuke föräldern inte
längre orkade vara en del av familjens vardagsliv förändrades rollerna. Detta medförde att barnen
hjälpte till mer för att underlätta familjelivet (Melcher, Sandell & Henriksson, 2015). Under
sjukdomstiden tog barnen på sig att vara ett stöd till föräldrar och syskon, vilket fick dem att känna
sig bättre till mods. Barnen hade dock själva ett stort behov att få stöd (Kennedy & Lloyd-Williams,
2009a; Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2011; Melcher et al., 2015). Att hålla familjen enad
under sjukdomstiden och döden var en prioritering och även de yngre barnen kände ett ansvar för
den sjuke föräldern (Kennedy, McIntyre, Worth & Hogg, 2008).
Barnen beskrev vissa dagar under sjukdomstiden som ett rent helvete på grund av bristande
information om sjukdomen och biverkningar. De upplevde även att när de fick besked att palliativ
vård skulle påbörjas rasade deras värld ytterligare. Detta påverkade vardagslivet och skolgången
(Tillquist, Bäckrud & Rosengren, 2016). Under förälderns sjukdomstid tänkte barnen mycket på
döden (Buchwald et al., 2012). De upplevde känslor som ångest, rädsla, ilska och stress (Buchwald
et al., 2012; Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008; Karlsson, Andersson & Ahlström, 2013; Kennedy
& Lloyd-Williams, 2009a; Tillquist et al., 2016). Andra reaktioner på förälderns sjukdom var att
dricka alkohol eller ställa till oreda för sig själv och därmed bli involverad hos polisen (Kennedy et
al., 2008; Tillquist et al., 2016). Enligt Karlsson et al. (2013) och Tillquist et al. (2016) kan sådana
känslor bland annat vara uttryck för osäkerhet inför framtiden och att de kände att de inte kunde
hjälpa deras förälder.
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Den resterande tid som familjen hade tillsammans visade sig vara viktig och betydelsefull. Barnen
var trots detta tillslut beredda att ge upp tiden tillsammans med föräldern, då de insåg att det var
enda sättet att få slut på sin förälders lidande (Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2011). När
föräldern dog upplevdes det som en plötslig och oväntad händelse trots att barnet innerst inne visste
att föräldern var döende (Melcher et al., 2015). Efter dödsfallet beskrev barnen liknande känslor
som under sjukdomen (Tillquist et al., 2016; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a) och på grund av
sina känslor var barnen rädda att säga farväl vid begravningen (Tillquist et al., 2016).
Efter dödsfallet ville barnen starta om livet med en ny normalitet (Karlsson et al., 2013; Tillquist et
al., 2016). De äldre barnen var rädda att den friska föräldern skulle drabbas av depression och inte
kunna ta hand om dem efter dödsfallet (Melcher et al., 2015). Självskadebeteende ökar hos barn
efter en förälders dödsfall, även risken för svår depression (Bylund Grenklo et al., 2014). Av
resultatet framkom att flera av barnen hade erbjudits professionellt stöd från kurator och psykolog i
samband med förälderns död, dock ville barnen inte samtala med någon som inte varit med under
förälderns sjukdomstid (Karlsson et al., 2013).
Syntes
Barnet påverkas när förälderns sjukdom flyttar in och förändrar deras vardag och trygghet. Barnet
har ett stort behov av stöd då barnet reagerar med starka känsloreaktioner såsom ilska, ångest,
rädsla och stress. Dessa kan hanteras på olika sätt men målet efter dödsfallet är att stödet så snart
det är möjligt skall bidra till en ny normalitet i vardagen med familjens nya förutsättningar.
Hur påverkas vårdpersonalens möjlighet att ge stöd till barnet av föräldrars sätt att samtala
med barnet om deras sjukdom
Resultatet visar att föräldrar anses som den primära källan till information om en förälders sjukdom
(Karlsson et al., 2013; Kopchak Sheehan et al., 2014; Melcher et al., 2015). Tre artiklar (Buchwald
et al., 2012; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b; Kopchak Sheehan et al., 2014) visar att
informationen från föräldrarna kan variera från att inte berätta någonting alls till att vara helt öppen
om sjukdomen och dess progression. Föräldrarna tyckte det var svårast att bestämma när och hur de
skulle berätta för barnen om sjukdomen (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). Detta styrktes i
studien av Kopchak Sheehan et al. (2014) där det framkom att när föräldrarna berättade för barnen
valde de noggrant ut vad och hur mycket information de delade med sig av men även vid vilket
tillfälle det skedde. De föräldrar som uppgav att de var ärliga och berättade allt för barnen valde
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även de metodiskt ut vilken information de berättade och inte. Anledningar till att föräldrar inte
berättade för barnen var att de inte ville göra barnen upprörda, eller att de inte hittat rätt tillfälle.
Föräldrar tyckte det var svårare att berätta för yngre eller barn med förståndshandikapp än för äldre
eller normalbegåvade syskon (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). I de fall barnen får information
från vårdpersonal vill föräldrarna ändå ha kontroll över vilken sorts information som ges (a.a.).
I familjer som ansåg sig kunna samtala om allt innan sjukdomstiden upplevde barnen att detta
förändrades när föräldern insjuknade. Föräldrarna upplevdes ha svårt att samtala om sjukdomen och
speciellt att föräldern kunde dö. Det visade sig också att barnen inte heller alltid tog initiativ till att
samtala om sjukdomen, men uppgav att de tänkte desto mer på den (Karlsson et al., 2013). Många
av barnen hade frågor till föräldern som de inte vågade ställa för att de trodde att det skulle göra
föräldern upprörd, såra dem eller att de kunde dö (Bugge et al., 2008; Kennedy & Lloyd-Williams,
2009b; Kopchak Sheehan et al., 2014; Melcher et al., 2015). En öppen kommunikation mellan barn
och förälder under hela sjukdomstiden underlättar för barnen att förbereda sig mentalt på förälderns
död (Melcher et al., 2015). Det framkom dock i studien av Bugge et al. (2008) att de flesta barn
förstod att föräldern skulle dö trots att ingen hade sagt det till dem. Trots en öppen kommunikation
mellan barn och förälder kan barnet förneka att föräldern är sjuk och döende (Buchwald et al.,
2012) men det visade sig också att endel föräldrar var helt ärliga kring sjukdomen men undanhöll
att de skulle dö (Kopchak Sheehan et al., 2014). I de fall föräldrarna inte berättade hela sanningen
kring sjukdomen tolkade barnen symtom och förändringar utifrån vad de såg för att försöka förstå
(Buchwald et al., 2012; Karlsson et al., 2013; Kopchak Sheehan et al., 2014; Melcher et al., 2015).
Att inte få den information som önskades gjorde att barnen upplevde en känsla av ensamhet och
försökte finna information från andra källor (Karlsson et al., 2013; Kopchak Sheehan et al., 2014;
Melcher et al., 2015).
Endel barn upplevde det svårt att samtala om sina känslor och skrev istället brev till föräldern
(Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2011). I studien av Kennedy och Lloyd-Williams (2009a)
framkom det att föräldrar som hanterade situationen genom att inte samtala om sina känslor med
barnet även trodde att barnet hade ett bra sätt att hantera situationen på. Då barnet inte heller valde
att samtala om sina känslor. Det visades att gemenskapen i de familjer som ingick i ett stödprogram
stärktes, vilket gjorde att de fick lättare att samtala med varandra och det resulterade i mindre
känslor av ensamhet (Bugge et al., 2008; Henoch, Berg & Benkel, 2015; Melcher et al., 2015).
Relationerna blev därmed djupare under sjukdomstiden, och känslan av trygghet ökade (Karlsson et
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al., 2013; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2011; Melcher
et al., 2015). Vilket skapade positiva minnen av föräldern men även av sjukdomstiden (Karlsson et
al., 2013; Kopchak Sheehan & Burke Draucker, 2011). Barnen upplevde att de behövde distansera
sig från sjukdomen ibland och använde olika sätt att hantera detta på, bland annat genom att gå till
skolan, umgås med vänner och utöva fritidsaktiviteter (Buchwald et al., 2012; Kopchak Sheehan &
Burke Draucker, 2011).

Syntes
Vårdpersonalens sätt att ge stöd till barnen får andra förutsättningar om förälder och/eller barn
förnekar sjukdomen och påverkas dessutom av innehållet i den information som barnet får av
föräldern. En annan faktor som också påverkar är barnets eget sätt att hantera den pågående
situationen. Förälderns information om sjukdomen till barnen är en individuell och känslig process,
därför kan vårdpersonalens stöd här vara extra betydelsefullt. Barn har ett stort behov av att få
information, men det är inte alltid de vågar fråga sina föräldrar, vilket leder till att de själva tolkar
vad de ser. Samtal med vårdpersonal om svåra frågor kring sjukdom och död kan bidra till en ökad
närhet inom familjen.
Hur kan vårdpersonal ge barn stöd under sjukdomstiden
Barnen ville att deras liv skulle vara så normala som möjligt trots att förälderns sjukdom fortsked
och egentligen gjorde vardagen mindre normal (Bugge et al., 2008; Karlsson et al., 2013).
Information är en viktig aspekt både under sjukdomstiden och efter dödsfallet (Clipsham, Islam &
Faull, 2015; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). Yngre barn förstod inte alltid vad det var som
hände. De hade svårt att förstå nyheten om förälderns sjukdom och behovet av information
varierade beroende på förälderns sjukdomsstadie (Bugge et al., 2008; Karlsson et al., 2013;
Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). Det framkom också att under förälderns behandlingsperiod
missförstod de yngre barnen ofta situationen, vilket innebar att de tolkade effekterna av
behandlingen. Detta bidrog till rädsla för att föräldern skulle dö (Bugge et al., 2008). Barnen mådde
själv bra när de upplevde att föräldern gjorde det (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a). Det
framkom även att barnet ville ha information om hur de kunde hjälpa och finnas där för sin förälder
på bästa sätt (Bugge et al., 2008; Karlsson et al., 2013; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). Vissa
barn var rädda att förälderns sjukdom var genetisk och därför ville de ha information om sjukdomen
och deras egen hälsa (Bugge et al., 2008; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). Av resultatet
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framkom att information som stöd kan ges genom exempelvis broschyrer, böcker, internet,
anhörigförening eller praktiska aktiviteter. Vårdpersonal utgör också en viktig källa till information
och endel barn som informerats av föräldrar hade föredragit att få informationen från
vårdpersonalen (Karlsson et al., 2013; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). När vården övergick till
palliativ vård och barnen informerades utförligt om vad det innebar kände de ett ökat förtroende för
den vård föräldern fick, jämfört med de barn som fick mindre information (Bylund Grenklo et al.,
2013).
Det är viktigt för barn att bli sedda och uppmärksammade när föräldern vistas inom sjukvården.
Genom att lära känna barnet och dess beteende kan det hjälpa vårdpersonalen att identifiera barnets
men även familjens behov av stöd. Ibland uppstår dock barriärer i kommunikationen med barn,
vilket medför att behovet av stöd underskattas (Clipsham et al., 2015). Barnen upplevde även behov
av att sjukvården samarbetade med andra instanser såsom skolan för att de också skulle förstå
barnets situation och behov (Clipsham et al., 2015; Kennedy et al., 2008).
En studie (Clipsham et al., 2015) pekade på att sjuksköterskor ansåg att det var deras ansvar att ge
stöd till barnet. Resultatet visade även att barn under en förälders sjukdomstid inte tillfrågats om
stöd från vårdpersonalen. Dock hade det inte spelat någon större roll för barnet då de upplevt att
föräldern hade stöd (Melcher et al., 2015). När barnet kände att föräldern hade stöd ökade deras
förtroende för vården (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009a; Melcher et al., 2015). Även om
familjemedlemmarna samtalade mycket med varandra upplevdes det vara bra att samtala med
någon utanför familjen som inte förde det som sagts vidare till någon annan (Bugge et al., 2008;
Kennedy & Lloyd-Williams, 2009b). Barnen tyckte dock att det till en början var läskigt att samtala
med vårdpersonalen på grund av att de inte träffat dem förut. När de lärde känna dem upplevdes de
hjälpsamma och en tyngd lättade från barnens axlar (Bugge et al., 2008; Karlsson et al., 2013).
Studien av Kennedy och Lloyd-Williams (2009a) visade också att det fanns ett behov av att samtala
med någon utanför familjen men att det saknades tillgång till sådant stöd. I studien av Tillquist et al.
(2016) erbjöds professionell hjälp till familjen för att hantera livssituationen, men det kaosartade
läget påverkade om ork fanns att ta emot samtalsstöd. Att vårdpersonalen spenderar tid tillsammans
med barnen och deras sjuke förälder gör att de stödjer familjen att tillbringa mer tid tillsammans
(Clipsham et al., 2015). Vårdpersonal stödjer då genom att hjälpa familjerna att kommunicera,
skapa minnen och planera inför förälderns död (Kennedy et al., 2008). Det var viktigt för barnen att
kunna berätta för sina vänner och klasskamrater om förälderns sjukdom. Detta då de kunde känna
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stöd från dem. Många tankar och funderingar fanns dock innan på hur de skulle berätta (Bugge et
al., 2008).
Syntes
Barnet har ett behov att förstå vad det är som händer med den sjuke föräldern och även att själv bli
sedd av vårdpersonalen. Detta kan göras genom att ge barnet information på olika sätt utifrån deras
förmåga att förstå och den situation de befinner sig i. Barnen behöver även ges möjlighet att samtala
med någon utomstående vuxen som de känner förtroende för men de behöver också stöd i att
berätta för vänner om deras förälders sjukdom. Andra sätt att stödja barnet och dess familj är genom
att tillsammans med barnet skapa minnen och berättelser om den döende föräldern. Genom att ge
barnen och dess föräldrar stöd ökar förtroendet för sjukvården.

Diskussion
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur vårdpersonal kan stödja barn som har en
förälder i livets slutskede. Tre frågeställningar formulerades för att enklare kunna besvara syftet.
Litteraturstudiens resultat visade att starka känsloreaktioner uppstår hos ett barn när en förälder
insjuknar och deras trygghet förändras. Barnet har då ett stort behov att förstå vad det är som händer
med den sjuke föräldern men även att själv bli sedd. Detta kan göras genom att ge barnet
information på olika sätt, låta barnet samtala med någon utanför familjen eller hjälpa barnet att
skapa minnen av den döende föräldern. Vårdpersonalens sätt att ge stöd kan påverkas av hur
föräldrar väljer att kommunicera med sina barn, men även barnets eget sätt att hantera den pågående
situationer kan var en avgörande faktor. Det visade sig även vara viktigt för barnen att kunna leva
ett så normalt liv som möjligt under sjukdomstiden och målet efter förälderns död var att uppnå en
ny normalitet så snart som möjligt.

I litteraturstudiens resultat framkom det att det är en stor omställning i vardagen för ett barn som har
en förälder som vårdas i livets slutskede. En viktig del för barnet var att förstå vad det var som
hände med föräldern men barnet bar även tankar om hur sjukdomen kunde påverka barnet självt.
För att undvika att barnet gör egna tolkningar och antaganden är information en viktig del. Det är
dock viktigt hur och när den ges. I en studie gjord av Mishelmovich, Arber och Odelius (2016)
identifierade sjuksköterskor vikten av att forma en relation med patienterna för att kunna hantera
svåra samtal. Hade de ingen relation med dem var det svårare att lämna negativa besked. Relationer
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skapade ett klimat av tillit och tillät kommunikation på ett djupare plan. Resultatet i vår
litteraturstudie visade att barn tyckte att det till en början var svårt att samtala med någon
utomstående på grund av att de inte träffat personen tidigare. Dock underlättades detta när de
träffats flertalet gånger. Hall och Nayar (2014) menar att det är en viktig process att skapa tillit, som
i sin tur möjliggör för sjuksköterskor att kliva in i en familjs fysiska och emotionella sfär. De menar
också att en familjs tidigare erfarenhet av möten med vården påverkar hur mycket tillit som en
sjuksköterska får till en början. Resultatet i vår studie visar att det var viktigt att vårdpersonalen
tillbringade tid tillsammans med barnet och familjen. På detta sätt kan personalen utveckla en
relation till familjen byggd på tillit. Förtroende är någonting som vårdpersonal ger; men tillit är
någonting som behöver byggas upp. Deltagarna i studien av Hall och Nayar (2014) identifierade
förtroende som en viktig del i att bygga tillit men att det inte är lätt. Att ge stöd till familjen
förstärker skapandet av tillit och tillit är nödvändigt för att möjliggöra att barnet, familjen och
sjuksköterskan ska kunna arbeta och bygga förtroende till varandra. Det framkom i vår studie att
barnet känner förtroende för vården om föräldern ges bra stöd. Därför upplever vi att det är viktigt
att fokusera på hela familjen, både den sjuke men även de närstående, då familjemedlemmar
påverkar varandra och relationerna kan upplevas cirkulära.

En förälder kan framföra information kring sin sjukdom till barnet på olika sätt. Resultatet visade
att beroende på vilket sätt föräldern väljer att kommunicera med sitt barn påverkar hur utomstående
och vårdpersonal i sin tur kan framföra information till barnet. En studie gjord av Kristjanson,
Chalmers och Woodgate (2004) visar att den friska föräldern tenderar att vakta informationen och
berättade det som passade deras syn på hur mycket och vad som berättades. Barnen noterade att
föräldern undanhöll information med anledning av att inte orsaka barnet skada och oro. I enlighet
med studien av Kristjanson et al. (2004) framkom det i vår studies resultat att barnen önskar att
föräldrarna är ärliga och berättar vad som sker och vad som kan hända. Barn uppskattade
vårdpersonal som var ärlig och rak i sin kommunikation. Det är dock viktigt att komma ihåg att
möta barnet och ge information utefter barnets utveckling och förutsättning. Det är också viktigt att
vårdpersonal känner av vilket behov av information som bör ges, men även ta reda på vad barnet
vill veta. Vårdpersonalen måste också förvissa sig om att den information som ges verkligen
förstås. Personalen bör ha en helhetssyn och insikt om att varje upplevelse är individuell. För att
öka möjligheten att stödja barnen och deras familjer är det därför viktigt att känna till deras
förväntningar men även att sträva mot samma mål och därmed öka möjligheten för stöd. Faktorer
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som däremot kan försvåra för vårdpersonal att ge stöd till barnet är när barn eller föräldrar förnekar
information kring sjukdomen. I litteraturstudiens resultat framkom att föräldrar kan vara helt ärliga
med informationen kring sjukdomen men barnen tar inte till sig det. Barnets eget sätt att hantera
situationen påverkar därmed vilket sorts stöd som behövs.

Att ta hand om en sjuk familjemedlem innebär en ökad stress och hur närstående hanterar detta
varierar. Faktorer som avgör hur personen hanterar situationen beror bland annat på ett samspel
mellan personliga-, miljömässiga- och kulturella faktorer (Chambers, Ryan & Connor, 2001). En
studie av Papastavrou, Charalambous och Tsangari (2012) visade att fem olika copingstrategier
användes av närstående. Dessa var positiv inställning, söka socialt stöd, önsketänkande,
undvikande/förnekande och konfronterande. Den mest använda strategin var undvikande/
förnekande och den minst använda var konfronterande. Deltagarna i Chambers et al. (2001) studie
hade lärt sig acceptera sjukdomen och de förändringar som det innebar i deras liv. Sjukdomen var
trots detta påfrestande och för att orka var det viktigt att komma ifrån situationen för en stund. Detta
gjordes genom att ta korta pauser, speciellt i situationer när den sjuke upplevdes svår och besvärlig.
Flera studiedeltagare uppgav att det fanns tillfällen när deras förmåga och tålamod var på
bristningsgränsen samtidigt som de ofta önskade att de kunde göra mer för den sjuke. Exempel på
situationer som deltagarna uppgav som jobbigast var när den sjuke hade ett asocialt beteende,
humörsvängningar eller var aggressiv. I stunder som dessa kunde de närstående uppleva att de hade
brist på stöd och inte visste vem de skulle vända sig till. Det som upplevdes mest hjälpsamt då var
att samtala med andra i liknande situation. I vår litteraturstudie framkom också att barnen var
tvungna att distansera sig från föräldern och dess sjukdom. Detta gjordes bland annat genom att
utöva fritidsaktiviteter, umgås med vänner och gå till skolan.
Barnen ville under denna tid kunna leva en normal vardag, trots att allt egentligen bara blev mer
onormalt än någonsin i och med förälderns sjukdom. Familjens roller förändrades och barnet tog på
sig ett ökat ansvar. En förälderns sjukdom kan ses som en störning som påverkar ett barns identitet.
Under störningen hotas identiteten och behöver omformas utifrån nya roller och ansvar (jmf. Kralik,
Visentin & van Loon, 2006). När föräldern insjuknar går barnet från en livsfas till en annan. Detta
kan beskrivas som en början på en transitionsprocess, som beskrivs som en förändring i livets
utvecklingsstadier eller variationer i hälsa och sociala omständigheter. Transition är inte ett
synonym till förändring utan avser den psykologiska processen som är involverad i anpassningen
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till den förändring som sker. Transition uppstår när en persons verklighet är i gungning och orsakar
en påtvingad förändring som resulterar i behovet av att konstruera en ny verklighet. Detta kan
endast ske om personen är medveten om förändringen som händelsen innebär och medvetenheten
följs av engagemang där personen är fördjupad i transitionsprocessen och påbörjar aktiviteter som
att söka information och stöd. Samt identifierar nya sätt att leva och ge mening till
omständigheterna. Relationer är en viktig del i en lyckad transition, därför är det viktigt att
vårdpersonal har kunskap om transitionsprocessen för att kunna stödja personer att gå igenom den
(Kralik et al., 2006). I litteraturstudiens resultat framkom att barnen ville skapa en ny normalitet
med den nya familjekonstellationen efter förälderns död. Detta kan ses som ett slut på det som varit
och början på något nytt, vilket kan tolkas som ett slut på transitionsprocessen.
Förslag till omvårdnadsintervention
Resultatet av litteraturstudien visar att förälderns sjukdom och mående påverkar hela familjen,
därför bör familjen ses som en cirkulär enhet. Tiden tillsammans var en betydelsefull faktor vilket
skapade fördjupade relationer och familjen fick lättare att samtala med varandra. Detta lindrade i sin
tur barnets ensamhet, oro och ångest. Familjemedlemmar känner sin närstående bäst och kan ses
som en expert på den sjuke. Enligt 1§, kap. 6, i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska
omvårdnad av en patient genomföras med åtgärder som bygger på vetenskap och beprövad
erfarenhet. Omvårdnad ökar förutsättningen för att det sociala nätverket ska kunna ge
kompletterande stöd (SFS 2010:659). Vi anser därför att en familjecentrerad vård skulle kunna
förbättra vårdpersonalens möjlighet att ge stöd. Enligt Coyne, O’Neill, Murphy, Costello & O’Shea
(2011) innebär familjecentrerad vård ett holistiskt synsätt att vårda. Sjuksköterskans roll är att
stödja och uppmuntra familjen att vara delaktig i den omvårdnad som inte är av medicinsk karaktär.
Sjuksköterskornas roll innebär att undervisa, handleda, ge stöd, råd och information men också att
bygga relationer. Kommunikation och förhandling av vården anses som en central komponent av
familjecentrerad vård. Sjuksköterskan identifierar patientens behov, rådgör sedan med familjen och
diskuterar sedan vården vidare för patienten och familjens räkning. Det är viktigt att lyssna och
förstå familjen, samt att respektera deras önskningar i diskussionen kring vårdens utförande.
Familjemedlemmarna ska tillåtas att delta i enlighet med deras önskade nivå eftersom de är
sssssindivider och har olika sätt att hantera situationen. Familjens deltagande ses som en viktig del i
vården, för att minska stress, oro och ångest. För att främja familjecentrerad vård, behöver både
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sjukhus- och avdelningsmiljö bli mer familjevänlig, för att kunna stödja familjens sociala,
emotionella och fysiska behov (Coyne et al., 2011).
Metoddiskussion
I en integrerad litteraturstudie är målet att få med all relevant litteratur för det tänkta området.
Därför är det viktigt med en rigorös sökning. Detta kan dock i praktiken vara mycket svårt och
kostsamt (Whittemore & Knafl, 2005). För att försöka inkludera all relevant litteratur till denna
litteraturstudie ägnades mycket tid åt litteratursökningen. Databaser är idag effektiva, men trots
detta finns det begränsningar såsom inkonsekvent sökterminologi och problem vid indexering.
Vilket, enligt Whittemore och Knafl (2005), orsakar att omkring hälften av lämpliga studier
återfinns. I denna studie gjordes försök att finna relevanta söktermer och synonymer till dessa.
Dock kan det vara möjligt att andra termer använts vilket eventuellt medför att relevanta studier kan
missas (jmf. Whittemore & Knafl, 2005). En manuell litteratursökning genomfördes för att försöka
minimera detta problemområde. Litteratursökningsprocessen i en integrerad studie ska vara tydligt
dokumenterad i metoden med söktermer, databaser, sökstrategier, inklusions- och
exklusionskriterier (Whittemore & Knafl, 2005). Detta går att följa i denna studie med hjälp av
redovisad text och tabeller.
Kvalitetsbedömningen av ursprungskällor i en integrerad metod är en komplicerad del, på grund av
att artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats blandas. Detta kan bidra till felaktigheter och
bias (Whittemore & Knafl, 2005). Med anledning av detta har olika granskningsprotokoll använts
vid kvalitetsbedömningen. Ett protokoll för kvalitativa studier och ett för kvantitativa studier.
Författarna läste och granskade samtliga artiklar enskilt, för att sedan jämföra granskningarna
mellan varandra. När data sedan extraherades från ursprungskällan skapades en matris som verktyg
för att organisera data noggrant och överskådligt. Enligt Whittemore och Knafl (2005) är en pålitlig
och fullvärdig kodningsprocedur väsentlig för att säkerställa en rigorös metod. Därefter vid
datajämförelse är det viktigt med kritisk analys och en konstant jämförelse av data för att identifiera
relevanta slutkategorier (Whittemore & Knafl, 2005). Detta har gjorts genom att under arbetets
gång ständigt gå tillbaka och jämföra med syfte, frågeställningar och ursprungskälla.
Enligt Henricson (2012, s. 474) är det viktigt att reflektera över sin egen förförståelse när ett arbete
startar. En av författarna i denna litteraturstudie är förälder. På grund av detta har förförståelsen
diskuterats, reflekterats och kritiskt granskats under arbetets gång för att undvika att förförståelsen
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skulle påverka analysprocessen. I en integrerad litteraturstudie är bildandet av synteser en viktig del
av metoden. För att försäkra att syntetiseringen stämde med ursprungskällorna användes
analysmatrisen med dess kodning för att kunna gå tillbaka till ursprungskällan och därmed
säkerställa exakthet (jmf. Whittemore & Knafl, 2005). För att veta om synteserna som bildats var
rimliga kontrollerades dessa av studiens tilldelade handledare.

Trovärdighet
För att beskriva trovärdigheten i studier används olika begrepp beroende på om studien har en
kvalitativ eller kvantitativ metod. Dessa begrepp är trovärdighet och validitet. Enligt Borglin (2012,
s. 283) undviker etablerade forskare inom den integrerade analysmetoden dessa begrepp. Vi väljer
dock att använda oss av begreppen då de är starkt vedertagna idag. Trovärdigheten/validiteten har i
denna litteraturstudie ökats genom att flertalet databaser har använts vid litteratursökningen. Utifrån
dessa har författarna kunnat besvara det ställda syftet och de specifika frågeställningarna under
analysprocessen. Frågeställningarna justerades dock lite under arbetets gång då det framkom
ytterligare aspekter som ansågs värdefulla för studiens resultat. En fördel med den valda metoden är
att författarna har möjlighet att modifiera och förändra de specifika frågeställningarna samt att
utforma nya under arbetet (Henricsson, 2012, s. 275).
I litteraturstudien ingick 14 stycken vetenskapliga artiklar. Minst tio studier bör ingå i en
systematisk litteraturstudie för att uppnå meningsfullhet och trovärdighet (Willman & Stoltz, 2012,
s. 467). Alla artiklar som ingick var skrivna på engelska och eventuella språkförbistringar kan ha
påverkat förståelsen för innehållet. Kvalitetsbedömningen av artiklarna utfördes oberoende av de
två granskarna vilket styrker bedömningen. Det som däremot kan utgöra en svaghet är att
författarna inte har någon större erfarenhet av att kvalitetsbedöma studier, vilket kan påverka
bedömningens resultat.
Under hela litteraturstudien har anteckningar förts, detta för att öka transparensen i processen och
därmed öka tillförlitligheten. Andra faktorer som ökar tillförlitligheten är att analysen har
genomförts av båda författarna tillsammans, samt att delar av analysprocessen har presenterats med
bilaga (se bilaga) (jmf. Whittemore & Knafl, 2005). Det är viktigt att forskningsprocessen är tydligt
redovisad, detta för att läsaren enkelt ska kunna följa hur författarna uppnått sina slutsater och för
att eventuellt kunna genomföra fortsatta studier inom ämnet med samma förutsättningar (Holloway
& Wheeler, 2010, s. 302-303). Vi anser att pålitligheten förstärks av den grundligt redovisade
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systematiska litteratursökningen och analysmetoden. Hela studiens arbetsprocess har granskats
genom återkommande seminarier där arbetet diskuterats samt genom handledning. Andra faktorer
som kan stärka pålitligheten är att använda noggrann kodning och under hela analysprocessen gå
tillbaka till ursprungskällan för att bekräfta att data stämmer (Whittemore & Knafl, 2005). Under
hela arbetets gång har även författarnas förförståelse diskuterats, detta för att vara öppna och inte
låta det styra resultatet. Författarnas brist på erfarenhet av att använda en integrerad metod kan ses
som en svaghet. Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 483) kan forskningsarbeten ha
otillräcklig kvalitet eftersom författarna kan sakna kunskaper om exempelvis forskningsmetoder.
För att kvalitetssäkra detta har återkommande diskussioner förts med handledaren men vi har även
återgått till metodartikeln flertalet gånger. Våra kunskaper behöver utvecklas ytterligare, men
genom ett grundligt utfört arbete med forskningsprocessen har det gett oss nya kunskaper och
tankar om hur en framtida litteraturöversikt skulle kunna genomföras.
Eftersom litteraturstudiens resultat är baserat på ett brett underlag av studier inom området och att
dessa till stor del styrker varandras resultat är det rimligt att anta att resultaten kan överföras till
liknande sammanhang som studierna beskriver. Det finns också kunskap att familjer i olika kulturer
hanterar svår sjukdom med olika strategier och att i sådant fall måste resultaten värderas utifrån den
situationen. Resultaten visade att upplevelsen av att ha en förälder som vårdas palliativt är en högst
individuell upplevelse och stödet måste anpassas efter det. Men vi hoppas och tror att studiens
resultat kan hjälpa och vägleda vårdpersonal att öka förståelsen för att varje situation och barn är
unikt och därför måste hanteras varsamt.

Slutsats
Utifrån denna litteraturstudies resultat kan slutsatser dras att när en förälder är sjuk och vårdas i
livets slut påverkar det barnet i stor utsträckning. Deras trygga bas förvandlas och barnet bär på
många frågor under denna tid som de behöver få svar på. En sådan här upplevelse är väldigt
traumatisk men även individuell. Resultatet visade att barnet upplever många starka känslor men
också ensamhet under denna tid. Varje barn måste därför synliggöras och ses för den individ den är.
Det är också viktigt att barnet känner förtroende och tillit. Vårdpersonalen kan skapa relationer med
barnet genom att informera och bemöta barnet utefter det individuella behovet. Därför bör de
tillbringa tid tillsammans med barnet och på så sätt skapa djupare relationer. Detta i sin tur ökar
förtroendet för vårdpersonalen men även för den vård som föräldern får.
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När denna litteraturstudie genomfördes upplevdes brist på studier inom området, vilket även
tidigare forskningsstudier vittnade om. Under litteratursökningen återfanns dock mycket forskning
om individen som drabbas av sjukdom, men mindre om den närstående. Det fanns också många
studier om föräldrars upplevelse av att vara närstående till ett sjukt barn, men mindre om barnets
upplevelse att ha en sjuk förälder. Det är därför viktigt att öka kunskapen och förståelsen om barns
upplevelse av att vara närstående. För att kunna göra det finns ett behov av vidare forskning på
området som kan fokusera på barnets behov av information men även vårdpersonalens betydelse.
Därutöver finns ett behov av interventioner som kan bidra till att vårdpersonal kan skapa goda
relationer till barnet under den kaosartade tiden.
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Bilaga

Frågeställning 1.
Hur påverkar en
förälders sjukdom
och dödsfall barnets
behov av stöd?

1. Buchwald, Delmar
& Schantz-Laursen/
2012

tvingade att leva varje
dag i dödens väntrum
(1:6)

2. Bugge, Helseth &
Darbyshire/ 2008

13. Melcher, Sandell
& Henriksson (2015)

* Endel hade svårt att
förstå sina egna
reaktioner såsom
ledsamhet och ilska
(2:13).

11. Kopchak Sheehan
& Burke Draucker/
2011

* Några av barnen hade
självförtroende att prata
med föräldrarna om
deras osäkerhet och
reaktioner, medan andra
hade problem att prata
med föräldrarna eller
andra i sin närhet om
detta (2:14).

10. Kennedy,
McIntyre, Worth &
Hogg/ 2008

* Ett barn hade en
konstant känsla av
rädsla och hon tänkte på
döden varje dag och
pratade om hur den
svåraste tiden var när
förälderns sjukdom var
tydligt synlig (1:8).

* Att hålla familjen enad * Även de yngre barnen
genom sjukdomstraumat
kände ansvar för sin
och döden var en
sjuke förälder (10:5).
prioritering (10:1).

* Tonåringarna som
gjorde saker för att göra
det bättre för föräldern
noterade att de själv
kände sig bättre till
mods (11:10).

* Ett sätt för barnen att
tänka på annat var att
”ställa till oreda” för
sig själv och fick då
problem med polisen
(10:6).

* När föräldern till slut
dog upplevdes det av
några barn som en
plötslig och oväntad
händelse. Detta trots
att det hade vart en
lång sjukdomsprocess
där föräldrarna hade
kommit över flera
temporära kriser. Djup
inne visst de att
föräldern var döende
men det var svårt att
ta in och förbereda sig
(13:13).

* Medan tonåringarna
tog på sig ansvar på
att vara stödjande till
föräldrar och syskon
så hade de själv ett
stort behov av stöd.
De spenderade mer tid
ensam som ett resultat
av förälderns sjukdom
vilket gjorde att de
upplevde känslor av
ensamhet (13:12).

* Tankar om döden var
mycket påträngande i
deras vardag och
ångest blev en stor del
av deras emotionella
liv (1:7).

Barnets behov av stöd * Rädsla hade flyttat in i
den tidigare trygga
i samband med
basen, och barnen var
förälders död

Barnets känslor och
reaktioner på
sjukdom och dödsfall

Forts.
9. Kennedy & LloydWilliams/ 2009

Förändringar i
prioriteringar och att
vilja spendera mer till
med föräldern verkade
vara sammankopplad
med sorgearbete. Kände
de att de hade spenderat
tid med föräldern medan
de var vid liv hade de
inga känslor av ånger
eller dåligt samvete
(9:14).

3. Bylund Grenklo,
Kreicbergs,
Valdimarsdóttir,
Nyberg, Steineck &
Fürst/ 2013

* Barn som rapporterade
förtroende för vården
som givits var risken för
måttlig till svår
depression 11%, jämfört
med 25% hos barn som
rapporterade misstro till
vården (3:3).

* Tonåringarna såg
förälderns kamp att
klara av både
sjukdomen och
familjelivet. Detta
gjorde att
tonåringarna hjälpte
till mer för att få
familjelivet att
fungera. När den
sjuke föräldern inte
längre hade styrka att
vara endel av
vardagslivet
förändrades rollerna i
familjen (13:16).

* Fanns statistisk
signifikant att
självskadebeteende ökar
efter förälderns dödsfall
(4:2).

6. Henoch, Berg &
Benkel/ 2015

* Tonåringarnas värld
kollapsade när de fick
information om att
palliativ vård skulle
påbörjas. De beskrev
att livets slutskede
fick dem att kastats
mellan hopp och
förtvivlan, utan
möjlighet att låtsas att
allt var bra (14:5).

* Att höra från andra
som upplevt samma sak
och att kunna känna
igen sina egna känslor
var stärkande (6:3).

* Tonåringar beskrev
vissa dagar som ett
helvete på grund av
bristande information
om sjudomen och dess
effekter (14:4).

* Efter döden beskrev
de känslor som dåligt
samvete, skam och
själviskt beteende i
brist på styrka (14:6).

14. Tillquist, Bäckrud
& Rosengren/ 2016

* Tonåringar med
negativ familjemiljö har
högre risk att drabbas av
självskadebeteende
(4:3).

Matris med delsynteser, frågeställning 1

4. Bylund Grenklo,
Kreicbergs,
Valdimarsdóttir,
Nyberg, Steineck &
Fürst/ 2014

* 19% av barnen
rapporterade att de hade
självskadebeteende efter
dödsfallet (4:1).

* Vänner slutade ringa
* Tonåringarna var
eftersom ett av barnen
orolig att den friska
stannade hemma med
föräldern skulle bli
föräldern hela tiden
deprimerad och inte
(13:14).
kunna hantera livet
när den sjuke
föräldern dog. Detta
gjorde att
tonåringarna oroade
sig för vad som skulle
hända med dem och
resten av familjen
efter dödsfallet
(13:15).

* Tonåringar uttryckte
ledsamhet när de inte
kunde göra något för att
hjälpa sin förälder att
tillfriskna från
sjukdomen. Det värsta
enligt tonåringen var när
sjukvårdspersonalen inte
kunde ta bort eller lindra
förälderns smärta. De
beskrev en sorg och
skuldkänslor som
närstående när de
förstod att inget kunde
hjälpa (14:2).

* Efter dödsfallet ville
ungdomarna leva ett
normalt liv igen. Att
starta om livet med en
ny normalitet (7:16).

7. Karlsson,
Andersson &
Ahlström/ 2013

* Flera av barnen sa att
de hade nekat hjälp
från professionellt
stöd direkt efter
förälderns död. De
ville inte prata med
någon som de inte
hade träffat under
förälderns
sjukdomstid (7:12).

* Det fanns dagar då
allt kändes hopplöst
och fylldes av dåligt
samvete vilket
påverkade skolan
negativt (14:10).

* Barnen uttryckte en
känsla av dåligt
samvete kring deras
oförståelse att
förälderns behov hade
förändrats (7:14).

* Handskrivna lappar,
texter och fotografier
rev upp sorgen,
saknaden och
smärtan. Några
uttryckte en önskan
att deras situation
skulle bli normal igen
(14:9).

* Ensamhet var ett
uttryck för osäkerhet
inför framtiden och
vad som skulle hända
när föräldern dog
(7:13).

* Endel tonåringar
beskrev att det var
smärtsamt att höra
andra säga att de var
starka. Endel dagar
var ok, med andra var
svåra att hantera så
som födelsedagar och
högtidsdagar (14:8).

* Tonåringarna kände
sig rädda att säga
farväl vid
begravningen pga sina
känslor och ett sätt för
att undvika
sorgeprocessen var att
använda alkohol
(14:12).

* Endel barn uttryckte
ilska att deras förälder
inte hade tillfrisknat
som de hade förväntat
sig. Barnen kände
också ilska och
besvikelse till
kompisar som inte
förstod situationen
(7:15).

* Endel fick ångest av
att inte ha spenderat
mer tid tillsammans
med föräldern (14:7).

* Rädsla är uttryck som
omedvetenhet, ångest,
flykt och chock.
Förälderns sjukdom
minskade
tonåringarnas
stabilitet vilket
skapade känslor av
ångest och obehag
(14:11).

9. Kennedy & LloydWilliams/ 2009a

* Barnen beskrev
känslor av stress,
ledsamhet, oro och
lidande (9:10).

* Några barn hade en
känsla av orättvisa när
andra cancerpatienter
tillfrisknade och kunde
fortsätta med sina
familjeliv. Orättvisa
beskrevs också när de
såg andra äldre par som
symboliserade ett långt
och lyckligt liv
tillsammans (14:13).

* Efter dödsfallet
beskrevs också
känslor av rädslor
(9:11).

Delsyntes

Barnets vardag
förändras med
förälders sjukdom
och efter dödsfallet
vill de att en ny
normalitet uppnås
igen.

Barnen beskrev ofta
starka
känsloreaktioner som
en reaktion på
förälderns sjukdom
och död och använde
olika strategier för att
hantera dem

* Faktorer som
påverkade barnens
reaktioner var
biverkningar av
behandling och
sjukhusvistelse. De
beskrev det svårt att
se föräldern sjuk och
lidande. När ett barn
hade en mer
beskyddande roll blev
biverkningar och
sjukdomen mer
stressande och
behovet av stöd till
barnen var större
(9:12).

