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Upplägg

• Vad säger lagen om barn som närstående?
• När barn blir/är närstående i palliativ vård
• Konsekvenser för barn som mist

• Råd från tonåringar som mist en förälder

• Råd från syskon som mist en bror/syster



Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), Särskilda skyldigheter i 
fråga om barn
7 §/Träder i kraft I:2018-01-01/
Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt 
beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som 
barnet varaktigt bor tillsammans med
1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande 
medel eller spel om pengar.
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen 
som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Lag 
(2017:810).

Vad säger lagen?



Från fotoutställningen ”Ljuspunkter” av Magnus Wennman

”The forgotten grievers”

Var är syskonen?



Vad händer för barnen när en 
familjemedlem blir/är svårt sjuk?

Oro Tystnad och obesvarade frågor 

Ansvar

Skuld och skam

Föräldrars 
(o)tillgänglighet

Familjeklimat

Förändrad vardag

Oförutsägbarhet

Rädsla att syskon el 
förälder ska dö
Existentiella problem

Psykiska 
besvär

Fysiska problem

Ensamhet

Socialstyrelsen (2013). Barn som anhöriga. Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider. 
Wolfe, J., Jones, B.L., Kreicbergs, U., Jankovic, M. (2018). Palliative Care in Pediatric Oncology, Springer. 



Vilken 
information 
ska jag ge?

Hur mycket 
information 
ska jag ge?

Det kanske inte 
är så bra att jag 
berättar att det 
blivit sämre… 
Emma är ju så 

orolig ändå.

Kanske ska jag 
sätta mig med 

Emma och prata 
när hon kommer 

hem från 
skolan?

Bara jag inte 
bryter ihop helt… 

jag vill ju vara 
den som är 
stark…som 
håller ihop…



• Förändrad och förändrade relationer
• Psykiska och fysiska problem
• Självförtroende och självkänsla
• Svårt att prata
• Skolproblem
• Arbete och utbildning
• Sekundära förluster
• Självskada, självmordstankar och självmordsförsök
• Ökad dödlighetsrisk

• Stödinsatser före, under och efter död

Barn/unga som mist en 
bror/syster/förälder

Bergman, A-S. & Hansson, E. (2014). Barn som är anhöriga när en förälder avlider. NKA, Linnéuniversitetet.
Yu, U. et al (2017), Association of Mortality With the Death of a Sibling in Childhood. JAMA Pediatrics, Jun 1;171(6):538-545.
Lövgren, M. & Sveen, J. (2018). Family Bereavement Care in Pediatric Oncology (Eds Wolfe et al.). Palliative Care in Pediatric Oncology, Springer.



Skyddsfaktorer

• Socialt nätverk
• Att få uttrycka känslor/upplevelser
• Kamrater och fritidsintressen
• Stöd i skolarbetet
• Att föräldrar får stöd
• Trygga relationer i familjen

Bergman, A-S. & Hansson, E. (2014). Barn som är anhöriga när en förälder avlider. NKA, Linnéuniversitetet.
Wolfe, J., Jones, B.L., Kreicbergs, U., Jankovic, M. (2018). Palliative Care in Pediatric Oncology, Springer. 



Tonåringar som 
mist — deras råd 
till vårdpersonal



Bli sedd och 
bekräftad

Att förstå och 
vara 

förberedd

Spendera tid 
med den 

sjuka 
föräldernBli erbjuden 

stöd

Råd från 481 tonåringar



Att förstå och vara förberedd

• Typ av information
• Sjukdom
• Behandling
• Konsekvenser
• Prognos

• Hur ge info?
• Uppriktighet
• Anpassad nivå

• Att ta ansvar
• Försämrat tillstånd

”De ska vara uppriktiga, det är en farlig 
sjukdom, så de ska inte hålla på att 

säga att det ordnar sig, om de inte är 
helt säkra på det”

”Att lämna över allt det ansvaret på 
föräldrarna (som i mitt fall) anser jag är fel 

då föräldrarna alltid inte har kraften att 
prata om allt med barnen”. 

Diagnos Efter död

”Att alltid vara ärliga och berätta allt och inte fråga 
om barnen behöver, utan erbjud dem. Sen ska man 
alltid ha med barnen vid besök och samtal - ibland 
även om de inte själva tror att det behövs!” 



Att bli sedd och bekräftad

• Vårdpersonal behöver:
• Ta första steget
• Visa intresse upprepade ggr
• Visa förståelse för tonåringars reaktioner
• Ha ett öppet sinne 
• Tyck inte synd om

• En del tonåringar behöver bli bemötta som 
barn, en del mer som vuxna

• Småprata vid upprepade tillfällen om ”vanliga 
saker” (ej bara sjukdom)
• Vila från det jobbiga



Tid med den sjuka föräldern

• Vårdpersonal: uppmuntra och stödja tonåringen 
att spendera tid med den sjuka
• Säga viktiga saker
• Ha roligt med föräldern 

• Skapa minnen 
• Distraktion 
• Ej fokusera på sjukdom 



Bli erbjuden stöd

• Olika former: grupp, individuellt, skolkurator, 
vårdpersonal i skolan, terapeut, psykolog…

• Obligatoriskt 
• Ej likadant stöd för alla

• Telefonnummer / email: ”kontaktenhet”
• När de känner sig redo

• Stöd via föreningar, nätet + vänner!



Syskon som 
mist –

deras råd till 
vårdpersonal



Eget stöd Information

Delaktighet

Stöd och 
information 
till föräldrar

SYSKONS ÖNSKAN OM ATT  
BLI INKLUDERADE I VÅRDEN Råd gällande 

det sjuka 
barnet

Råd i 
förhållande 

till hela 
familjen

Totalt 254 råd från 108 syskon 



Eget stöd

EXEMPEL PÅ RÅD

Bli sedd och få uppmärksamhet ”Glöm inte syskonen!”, ”Ge mer 
uppmärksamhet till syskonen”

Prata med en professionell, t.ex. 
kurator eller psykolog

”Erbjud kontakt med kurator vid flera 
tidpunkter”, ”Behov av samtalsstöd 
både vid dödsfallet och efteråt”

Delta i stödgrupper eller andra 
aktiviteter för syskon

”Att träffa andra syskon som förlorat”, 
”Föreslå aktiviteter för syskon på 
avdelningen”

Övriga råd ”Kom förbi med ett spel/te/klistermärke 
till syskonen”, “Hjälp till med läxor”. 



Syskon önskade att någon kunde hjälpa till med dagliga 
aktiviteter och fritidsintressen, skola, etc. 

”Det är svårt att som förälder att ha 
ork, tid, lust och möjlighet att sätta 
sig och göra läxor t.ex. Eller nu ska 
vi ut på en utflykt med klassen och 
det ska förberedas och göras 
grejor (…) Jag kan inte engagera 
mig i något för att mina föräldrar 
har inte tid att hjälpa mig eller om 
man är intresserad, spelar i något 
fotbollslag eller så. Man skulle 
kunna få stöd från någon annan.“



Syskons önskan om information
• Sjukdom
• Behandling
• Prognos
• Tillgängligt stöd

• Samma info som 
föräldrarna

• Med och utan föräldrar

• På en lämplig nivå
• På ett lekfullt sätt

” Dom kom in med en bok till mig, med 
en massa glada gubbar (…) Dom hade 
målade smileysar och olika saker och 
så bläddrade dom såhär typ för mig och 
berättade exakt hur det funkade med 
cellerna”.  

”Vadå, en kurator, vad är det? Är det 
en sportbil eller liksom, man förstår 
inte riktigt.”

Diagnos Efter död



• “Prata direkt till mig”

• Föräldrarna exkluderade 
information

• Syskon använde 
föräldrarnas ansiktsuttryck 
för att tolka information från 
vårdpersonal

• Svårt att fråga föräldrarna; 
det framkallade negativa 
reaktioner

”Jag kände att jag ville inte fråga 
henne (mamman) för att jag kände att 
nej hon ska inte behöva förklara utan 
hon är ledsen så att det räcker liksom. 
Hon ska inte behöva förklara för det 
ska läkarna göra tycker jag”. 



Syskonens önskan om delaktighet

• “Praktisk delaktighet”

”Det går ju att involvera 
faktiskt på ett roligt sätt. 
Det gjorde jag en gång 
med en sköterska, då 
kunde jag få hjälpa henne 
och knappa liksom. Det 
tyckte jag var rätt kul, då 
fick man ju ge brorsan 
medicin liksom.”

§ Syskonen kände sig viktiga, bra och behövda när de deltog i 
vården av sin bror eller syster. 

BILD



Stöd och information till föräldrar

”Ge stöd till föräldrar i hur de 
kan involvera syskonen mer”

”Informera föräldrarna 
om hur jobbigt syskonen 
har det även fastän det 
inte är någons fel så att 
föräldrar kan bli 
medvetna om det.”

”Ge stöd till föräldrar”



Råd gällande det sjuka barnet

• ”Låt de sjuka barnet leva så 
normalt som möjligt” 

• Fråga på vilket sätt han eller 
hon vill bli vårdad

• Att samtala om döden 
(balans!) “Alla som är sjuka vill 
inte höra att de ska dö hela 
tiden!”

BILD



Psykosociala råd i förhållande till 
hela familjen

EXAMPEL PÅ RÅD

Var positiv, hoppfull och glad, men 
också realistisk och ärlig 

”Var ärlig”, ”Var positiv och glad”,  
”Uppmuntra, stärk hoppet men ge inte 
falsk förväntningar”

Empatisk och inkännande ”Var empatisk”, ”Sätt dig in i deras 
situation”, ”Var inkännande”

“Var naturlig/dig själv” ”Var dig själv”, ”Gör saker naturligt”, 
”Var normal– våga skratta t.ex.”

Övriga råd ”Ha tålamod”, ”Behandla med värme”, 
”Var inte påträngande, men finns 
tillgänglig”, ”Att personal är tillgängliga 
och inte bara gör som de alltid har 
gjort”





Vad göra som vårdpersonal?

• Se och bekräfta barn som närstående
• Ge barn information
• Gör barn delaktiga
• Uppmuntra barn att vara tillsammans med den 

som är sjuk
• Erbjud stöd till barnen (vad finns?)

• ”Kontaktenhet” flera år senare
• Erbjud stöd till föräldrar att vara föräldrar (vad 

finns?)
• ”Relationella råd”, hur vårdpersonal ska vara i 

förhållande till familjen

Initiera kontakt- samtal



Tack!

Malin Lövgren, docent i palliativ vård 
Email: malin.lovgren@esh.se


