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INFORMATION, RÅD OCH STÖD TILL BARN SOM ÄR ANHÖRIGA PÅ 

EN NEUROLOGISK KLINIK – en pilotstudie 

Kerstin Åkerlund 

 

Barn till neurologiskt sjuka föräldrar löper en förhöjd risk för egen 

psykisk ohälsa. Av detta skäl är det en laglig rättighet för barn i 

Sverige att få stöd som anhöriga. Internationella studier och en 

tidigare kartläggning på Neurologiska kliniken på Karolinska 

universitetssjukhuset visade att stödet ska vara familjeinriktat och att 

metoder behövde provas ut. Beardsleés familjeintervention, BFI är en 

metod vid föräldradepression. Föreliggande studie hade två syften; 

dels att prova ut BFI på Neurologiska kliniken med de deltagande 

familjemedlemmarnas utvärdering och dels att via intervjuer med fyra 

läkare undersöka intresset hos de medicinskt ansvariga att förmedla 

familjer till BFI intervention. Under datainsamlingen inkom endast en 

remiss lämpad för BFI varför resultatet kom att fokusera på 

läkarintervjuerna och läkarnas roll som portvakt (gate keepers). 

Resultatet i studien lyfter fram de svårigheter som är förknippade med 

implementering av ett barn och familje- perspektiv i den somatiska 

vuxenvården. 

Bakgrund 

När en förälder blir sjuk möts barnen ofta med tystnad – både från föräldrar och 

vårdpersonal. Tanken är att skydda barnen, men i själva verket lämnas de ensamma med 

svåra känslor och oro. 

Anna 15 år berättar: pappas sjukdom är en stor del av livet. Jag känner mig så ensam, jag 

kan inte prata med mina föräldrar för dom mår ju också så dåligt. Jag vågade inte prata 

med mamma på det sättet och jag utvecklade en ätstörning samtidigt och började hetsäta, 

jag åt kopiösa mängder mat bara för att dämpa. Så det blev allt på samma gång. När 

pappa är sjuk så blir mamma helt fokuserad på honom. Jag ville egentligen inte prata med 

henne för hon pendlade något enormt och jag fattade ingenting, hon var jättejobbig hela 

tiden. Hon kunde liksom börja gråta ibland, och hon var ju den fasta föräldern liksom. Jag 

vill skydda mina syskon, men det pallar jag inte i längden. Så jag tänker att den som råkat 

mest illa ut det är min lillasyster egentligen. Jag försökte ju ta hand om henne men jag 

mådde ju också dåligt. Jag kunde ju också bli så där arg för jag visste inte hur jag skulle 

göra med alla mina känslor och då gick det ut över henne. Det är viktigt att prata, och jag 

känner att när en förälder blir sjuk blir man vuxen på ett sätt. Jag gick till kuratorn i 

skolan men jag vågade inte öppna mig för henne. Jag hade behövt att någon hade förklarat 

för mig själva sjukdomen, hur det går till, för jag visste ingenting och det blev verkligen 

som en chock. Jag ville veta att det inte var mitt fel, det tog jättelång tid innan jag förstod 

att det inte var mitt fel att han var konstig. Jag tror att alla som varit utsatta för något 

sån´t här behöver få ventilera det på ett eller annat sätt, i mitt fall skulle det nog hjälpa att 

få prata med någon tror jag, jag håller ju fortfarande på och bearbetar den här sorgen, 

liksom förlusten av den förälder han var. Han är en annan människa nu, han blir ju 

annorlunda hela tiden (Åkerlund, 2011). 
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Sedan den 1 januari 2010 finns bestämmelser i lagstiftningen som ger vården en 

skyldighet att uppmärksamma minderåriga barn som anhöriga då en förälder är 

allvarligt sjuk (Socialstyrelsen, 2010). Kunskapen om hur tidigt barn är delaktiga och 

medvetna om sin tillvaro har på senare år förändrat synen på vad barn behöver för att 

må bra (Stern, 1991). Det finns risk- och skyddsfaktorer när det gäller barns utveckling. 

Exempel på riskfaktorer som kan hänföras till föräldrarna och samspelet mellan barn-

förälder är psykisk sjukdom, missbruk, somatisk sjukdom och död. Det finns också 

skyddsfaktorer som kan främja en positiv utveckling hos barnen även då de lever under 

svåra förhållanden. Inom delar av vården och omsorgen har kunskapen om detta 

bidragit till att olika stödformer tagits fram för att stödja barn och föräldrar. Vikten av 

att uppmärksamma barn i familjer där det finns psykisk sjukdom och missbruk är 

numera allmänt känd, även om man inte når ut till alla (Eriksson Strandberg, 2005).  

 

Inom den somatiska vuxenvården har man inte kommit lika långt när det gäller att föra 

in barnperspektivet. I litteraturen finns alltsedan Rutter (1966) stöd för att barn, 

ungdomar och unga vuxna är en riskgrupp i samband med föräldrars sjukdom och död. 

Forskningen om barnens situation vid förälderns somatiska sjukdom är mest omfattande 

inom cancervården (se t.ex. Niemelä, Hakko & Räsänen, 2010). Den kliniska 

erfarenheten visar att den kunskapen är integrerad i cancervården, i högre grad än inom 

annan somatisk vård. Alltsedan John Bolwby publicerade sin trilogi ”Attachment and 

Loss” vet vi vilka negativa reaktioner som kan följa på tidiga separationer. Upplevelser 

av anknytning och separation i barnaåren blir viktiga för hur vi förmår att klara 

separationer senare i livet. Barn och unga behöver därför stöd i samband med svår 

sjukdom och död hos föräldrar bland annat för att senare i livet på ett bra sätt kunna 

möta andra kriser. (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008).  

Det finns forskning som beskriver barnens situation när en förälder har en neurologisk 

sjukdom (se t.ex. Steck et al, 2007). Där påtalas behovet av ett familjefokuserat 

arbetssätt i vården, den kunskapen har hittills inte integrerats i vården. Neurologiska 

sjukdomar är sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, hjärnan och 

ryggmärgen, t.ex. migrän, epilepsi, Parkinsons sjukdom, ALS, stroke, hjärntumör och 

MS. Sjukdomarna är ofta allvarliga, en del är ärftliga, vissa är dödliga och många 

medför en kognitiv och psykiatrisk påverkan. Då de alla på ett genomgripande vis 

påverkar föräldraskapet och barnens situation ingår de i målgruppen för den nya lagen.  

 

Barn till somatiskt allvarligt sjuka föräldrar 

Rutter publicerade 1966 en klassisk studie om barn till sjuka föräldrar. Han gjorde 

jämförelser mellan olika grupper av barn, de med psykiskt sjuka föräldrar och de med 

somatisk sjuka. Hans forskning visade att barn till somatiskt sjuka föräldrar löper en 

risk för ogynnsam utveckling, dock mindre risk än barn till psykiskt sjuka föräldrar. 

Den förra gruppen löper en större risk för internaliserade symptom. Trettio år senare 

konstaterade Worsham, Sompas och Ey (1997) att kunskapen om barnens situation då 

en förälder är somatiskt sjuk fortfarande befann sig i sin linda. De fann endast 7 studier 

som undersökte hur barn till somatiskt sjuka föräldrar påverkas psykologiskt. Utöver 

dessa fyra studier som jämförde barnens situation med barn till psykiskt sjuka föräldrar. 
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Två generella slutsatser kunde dras, dels att somatisk sjukdom hos föräldern genererar 

en moderat risk för psykologisk stress hos barnen inkluderande en märkbar risk för 

negativ påverkan i form av inåtvända symptom och negativa känslor. I de fall där 

barnen gjorde självskattningar fick man säkrare uppgifter än när föräldrar fick 

rapportera. Liksom i Rutters undersökning fanns en mindre påverkan i den somatiska 

sjukdomsgruppen i jämförelse med skattningar gjorda av barn till psykiskt sjuka. 

Forskarna konstaterade svårigheter att dra kliniskt signifikanta slutsatser beroende på att 

de kliniska konsekvenserna inte beaktats tillräckligt i studierna, barnens symptom 

benämndes endast såsom ”icke subkliniska”. Dessutom var effekterna endast beskrivna 

på gruppnivå och de individuella skillnaderna beroende på ålder och utvecklingsnivå 

verkade vara stora.   

Worsham, Sompas och Ey noterade att psykologiskt stöd för patienter och deras 

familjer fanns att tillgå i vården, men de fann inte några kontrollerade studier av effekter 

av psykosociala interventioner riktade till barnen. De få studier som fanns var av 

kvalitativ karaktär och baserades på kliniska upplevelser snarare än utvecklings-

psykologisk forskning. Till exempel så rörde det stöd till barn i åldern 4-8 år där en 

förälder hade cancer trots att man vet att barn rent utvecklingsmässigt i den åldern inte 

kan omfatta allvaret i förälderns sjukdom på ett sätt att de skulle ha nytta av den sortens 

intervention. Det saknades program för tonåringar trots att denna grupp uppvisat störst 

psykologisk stress. Forskarna rekommenderade studier av familjestöd, att erbjuda 

tonåringar information och stöd i konstruktiva copingstrategier då annan forskning visat 

att tonåringar tenderade att använda sig av undvikande och andra ineffektiva 

copingstrategier.   

Tjugo år senare genomfördes en nationell tysk epidemiologisk studie av risker för 

psykosocial missanpassning  hos barn till svårt somatiskt sjuka föräldrar (Barkmann, 

Romer, Watson & Schulte-Markworth, 2007). Studien bekräftade Rutters resultat, att 

prevalensen av barn till en allvarligt sjuk förälder var 4,1%, och att denna grupp 

utgjorde 8,3% av alla aktuella barn inom barnpsykiatrisk vård. Resultatet visade på 

vissa könsrelaterade skillnader jämfört med barn till friska föräldrar t. ex. ökade 

förekomsten av psykiatriska symptom  hos flickor i tonåren medan den minskade för 

pojkar. Man kunde se en ökning av psykisk stress när föräldern var av samma kön som 

ungdomen. Det var den sjuke föräldern som skattade sitt barns tillstånd och tidigare 

studier där man jämfört barns egna skattningar med föräldrars visar att föräldrar har en 

tendens att underskatta barnets svårigheter speciellt när det rör sig om inåtvända 

symptom (Worsham et al, 1997). Barkman med kollegers studie lyfte vidare fram att ha 

en sjuk förälder vissa fall kan stimulera en utveckling av barnets fulla potential vad 

gäller coping. Vidare  påtalades behovet av forskning gällande vilka faktorer som 

förutsäger risk och vilka som stärker barnets coping.   

 

Barn till föräldrar med cancer 

Barn i familjer där en förälder har cancer är den grupp inom den somatiska vården som 

är mest studerad. Statistik från USA visar att 25% av alla cancerpatienter har 

minderåriga barn. Motsvarande statistik saknas från Europa enligt Niemelä, Hakko och 

Räsänen (2009) som dock konstaterar i en finsk studie att många barn är berörda. 

Niemelä, Paananen, Hakko, Merikukka, Gissler och Räsänen (2012) har gjort en ännu 
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inte publicerad registerstudie över alla barn födda 1987 och följt dem under 21 år. Mer 

än 6 % av barnen drabbades under uppväxten av att en förälder fick cancer. Dessa barn 

hade en större andel av psykiatrisk vård än övriga barn. De flesta studier har fokuserat 

på tonåringar, få på yngre barn, den finska studien påvisar att även yngre barn uppvisar 

ökad psykisk ohälsa. 

Senare års forskning lyfter fram betydelsen av ett familjeinriktat arbetssätt. Flera studier 

rapporterar behovet av psykologiskt stöd för barn, särkilt när cancern ger fysiska och 

psykiska funktionsnedsättningar hos föräldern (Niemelä, Väisänen, Marshall, Hakko & 

Räsänen, 2010).  Thastum, Birkelund Johansen, Gubba, Berg Olesen och Romer(2008)  

redovisar i sin artikel hur tidigt barn är medvetna om förälderns sjukdom och att det är 

svårt med kommunikationen i familjerna. Spädbarn märker förändringen i samband med 

förändrade rutiner och beteendeförändringar hos föräldern. Förskolebarnen förstår att 

föräldern kan dö och innebörden av detta, både förskole- och skolbarn uppvisar 

symptom på beteendemässiga, känslomässiga och sociala och fysiska reaktioner såsom 

nedstämdhet, sömnsvårigheter, skolsvårigheter och konflikter med kompisar 

 

Beardslees familjeintervention, BFI utprovas vid cancer. 

Finland har i ett nationellt projekt en pågående studie av Beardslees familjeintervention, 

BFI, i familjer där en förälder har cancer. Metoden är reliabel och valid och har ett stort 

teoretiskt stöd när det gäller föräldrar med depression (Pihkala, 2011), i projektet visar 

den sig även användbar med föräldrar med cancer. 

En delstudie rapporterar resultat från intervjuer med professionella som använt metoden 

(Niemäle, Väisänen, Marshall, Hakko & Räsänen, 2010). Författarna konstaterade 

inledningsvis att trots all kunskap om hur en förälders sjukdom påverkar barn så 

saknades systematiskt arbete för att erbjuda barnen och familjerna stöd. I intervjuerna 

framkom att det var mycket ovanligt att använda sig av strukturerade interventioner i 

det kliniska arbetet. I studien intervjuades professionella som arbetade med tre varianter 

av intervention varav BFI var en. 

Sammanfattningsvis så visade studien på ett stort behov av interprofessionellt arbete, 

mellan olika delar av vården, att personal i vuxenvården saknade barnkompetens och 

samverkan med barnsjukvården följaktligen blev nödvändig. De intervjuade 

uppskattade BFI-metoden, att möta barnet individuellt för att på så sätt fånga upp 

situationer särskilt för barn över 10 år. Barnen kunde uttrycka att allt var bra i samspråk 

med föräldrar för att sedan vid det individuella mötet våga berätta om sin djupa oro över 

föräldern. För föräldrarna innebar BFI att de kunde känna sig trygga med att få bekräftat 

att det var bra med barnen, de klarade sig bra i skolan etc, barnen fick hjälp och skulle 

klara sig även då man själv var borta.   

Ibland var dock interventionen i sig en belastning för familjen och författarna 

rekommenderade att i framtida forskning söka evidens för när vilken form av stöd är 

användbart. 
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Barn till neurologiskt sjuka 

En sökning efter vetenskapliga artiklar med inriktning på barn som anhöriga då en 

förälder har en neurologisk sjukdom gav få träffar. Nedan redovisas några som kan 

anses representativa för målgruppen,  men inga studier utgick från svenska 

förhållanden. 

Barn till föräldrar med MS. 

Multipel Skleros, MS är en neurologisk sjukdom som oftast debuterar i åldern 20-40 

dvs i den ålder då man får barn. MS är en komplex sjukdom som varierar mellan 

individer och över tid. Förutom den fysiska påverkan ger den även psykiatriska och 

kognitiva svårigheter. Ett särskilt problem är en enorm trötthet kallad fatigue, som är 

neurologiskt betingad.   

 

Steck et al (2007) utvärderade förekomsten av psykologiska symptom hos barn där 

föräldern hade MS och relaterade symptomen till sjukdomens varaktighet, 

svårighetsgrad, depression samt den friska förälderns eventuella depression.  Resultatet 

visade på en ökad förekomst av depression hos både den friska och sjuka föräldern. Vid 

samtidig depression hos båda föräldrarna var barnets risk för internaliserade psykiska 

symptom två till tre gånger högre än i normalpopulationen. I en annan studie i nämnda 

artikel med 144 patienter uppgav 59 % att de upplevde sig såsom deprimerade jämfört 

med 20% av deras friska partners. Prevalensen att under livet drabbas av depression vid 

MS bedömdes till 50%. Biologiska, sociala och psykologiska riskfaktorer förknippade 

med sjukdomen och dess konsekvenser för barnen lyftes fram som viktiga att beakta. 

Förändrade roller, förlust av arbete, inkomst, social status, tung vårdbörda för partnern 

är vanligt i dessa familjer. Vid samtida somatisk sjukdom såsom MS och depression 

fanns en additativ effekt för patienten, partnern och barnen i familjen varför det 

bedömdes viktigt att behandla depressionen och att erbjuda stöd till hela familjen. 

Eftersom prevalensen för depression var 50% vid MS förordade man att använda 

Beardsleés modell för familjeintervention (Beardslee, 2002), då den har evidens för 

depression hos förälder.  I artikeln framkom att barnens oro och stress påverkades mer 

av förälderns psykologiska och kognitiva förändring än av den fysiska förändringen. 

I en artikel från 2010 redovisades 15 djupintervjuer med ungdomar vars förälder hade 

MS (Bogosian, Moss-Morris, Bishop, & Hadwin, 2010). Ungdomarna tog upp hur 

viktig den friska föräldern var för deras egen anpassning som rollmodell och stöd. Om 

den friska föräldern inte fanns tillgänglig var det ofta förenat med stora svårigheter. 

Även andra familjemedlemmar såsom syskon och övrig släkt var viktiga som någon att 

vända sig till för att få förståelse för situationen. Det upplevdes som mycket utsatt att 

vara ensam med den sjuka föräldern. Ungdomarna beskrev sin egen situation som 

avhängig av variationer i förälderns sjukdom med oro för försämringar och fatigue, de 

upplevde glädje då deras föräldrar tog hand om sig och sin sjukdom. En förnekande 

förälder som inte tog emot hjälp upplevdes som mycket stressande för barnet. De kände 

sig annorlunda jämfört med jämnåriga, med oro för framtiden men de såg också fördelar 

jämfört med jämnåriga De såg sig som mer mogna och självständiga. Många hade vuxit 

upp med en sjuk förälder och hade inget att jämföra med. MS var en del av livet för 
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dem. De lyfte också fram att de som personer blivit mer empatiska och säkra på sig 

själva.  

I en artikel undersöktes copingstrategier hos 193 barn i en ålder mellan 10-25 år varav 

48 hade en MS-sjuk förälder och 145 friska föräldrar (Pakenham & Bursnall, 2005) . 

Forskarna tittade på caregiving context, social support, stressupraisal och positiv eller 

negativ coping. De såg ett tydligt samband mellan hur föräldern var omhändertagen, 

oförutsägbarheten i sjukdomen, omfattningen av sjukdomen och barnets val att hjälpa 

till eller inte samt hur det påverkade barnets välbefinnande. Även föräldrarnas coping 

påverkade barnen på så sätt att när föräldrarna förlitade sig på positiva copingstrategier 

såsom problemlösning, söka stöd och acceptans så blev det bättre för barnen jämfört 

med de negativa som handlar om att förneka och önsketänka. Barnen å sin sida, jämfört 

med barn till friska föräldrar, rapporterade liknande avsaknad av positiva 

copingstrategier och ett stort ansvar för sin förälder.  Artikeln förordade metoder som 

hjälpte barnen hitta adekvata copingstrategier. Ett viktigt fynd i denna undersökning var 

att för första gången i en studie benämna positiva effekter av att växa upp med och ta 

hand om en MS-sjuk förälder. Dessa var insikt i sjukdom och svårigheter, glädjen att få 

vara till hjälp, personlig mognad, stärkta relationer i familjen, att uppskatta livet, 

hälsovinster, andlig växt och positiv påverkan på prioriteringar och mål i livet. 

 Barn till strokedrabbade föräldrar. 

Stroke är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning i västvärlden. Studier visar att 

62% är beroende av hjälp i ADL (Aktiviteter i Dagligt Liv) efter rehabilitering och efter 

3 år är 32% inaktiva i ADL. Stroke har påverkan kognitivt, psykologisk och 

beteendemässigt. Två artiklar följer upp hur barn påverkas emotionellt till 

strokedrabbade föräldrar, den ena efter ett år och den andra efter 3 år. I den första 

studien (Visser-Meily, Post, Meijer, van de Port, Maas, & Lindeman, 2005) undersöktes 

82 barn i åldern 4-18 år i samband med förälderns inläggning på rehabilitering, två 

månader efter utskrivning och efter 1 år. Vid inläggningen uppvisade 54% av barnen 

mer än ett beteende problem eller depression, 30% inåtvända och 18% utåtagerande 

symptom, 13 % depressivitet. Studien syftade till att förutsäga vilka symptom som 

inledningsvis skulle kunna uppmärksammas som prediktorer för senare svårigheter. Den 

starkaste prediktorn var den friska förälderns depression och upplevelse av 

parrelationen, internaliserade symptom och kvinnligt kön hos barnet. Strokens 

omfattning betydde mindre.  De barn som identifierades med störst svårigheter vid 

första mätpunkten blev de som också mådde sämst vid ettårsuppföljningen. Författarna 

menade att dessa barn borde uppmärksammas och erbjudas information om stroke och 

råd hur de ska hantera sina känslor. Till de barn som efter denna generella insats hade 

kvarvarande svårigheter rekommenderades att erbjuda professionell hjälp. I artikeln 

förordades familjecentrerat omhändertagande efter stroke. En senare artikel av delvis 

samma författare (van de Port, Visser-Meily, Post & Lindeman, 2007) redovisades en 

studie där man följt upp barn tre år efter förälderns stroke. Denna uppföljning visade att 

barnen anpassat sig på sikt, de som hade kvarvarande svårigheter var knutna till 

kvinnligt kön hos barnet, depression och begränsad självständighet hos den sjuka 

föräldern. Denna sista faktor bedömdes inte alls i den första studien där man i stället 

tittade på svårighetsgraden av skadan vilket inte är detsamma som hur självständig man 

är. De individuella variationerna var stora, några barn upplevde stora svårigheter som 

författarna menade måste uppmärksammas. Ett nytt fynd i den senare studien var att 
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man uppmärksammat att barnen upplevde det positivt att kunna vara till hjälp. 

Författarna menade även här att man måste inta ett familjefokuserat förhållningssätt 

som professionell och bedöma barnens, partnerns och familjens hela situation.  

Barn till pappor med förvärvad hjärnskada. 

En artikel av Butera-Prinzi och Perlesz (2003) redovisade 4 djupintervjuer med barn till 

pappor som drabbats av förvärvad hjärnskada. Barnen var 7-12 år. Orsakerna till 

hjärnskadorna var hjärnblödning eller hjärntumör. Barnens familjer deltog i ett 

familjebehandlingsprogram och de intervjuades och bedömdes inför programmet och 

efter. Resultatet visade att barnen var traumatiserade. Dels att den drabbade föräldern 

som fanns kvar ändå var förlorad. Barnen rapporterade mycket komplexa känslor för 

sina föräldrar. Deras mödrar var upptagna i vården av fadern, och kände skam över 

situationen som hindrade dem från att söka det sociala stöd som skulle ha underlättat 

situationen. Men det viktigaste fyndet som kom fram efter att man lärt känna barnen och 

mödrarna i gruppverksamheten var den stora förekomsten av våld i familjerna. Barnens 

rädsla över att vara ensam med fadern togs upp. De positiva aspekterna som 

rapporterades var känslan av större självständighet jämfört med jämnåriga. Vidare 

beskrev barnen att vid tiden för själva händelsen av hjärnskadan så besökte de sjukhuset 

men blev aldrig uppmärksammade av personalen, de tog själva upp att de hade velat ha 

information trots att de var mycket oroliga över sin pappas tillstånd. Studien lyfte fram 

behovet av att ställa direkta frågor om förekomst av våld och räkna med att ärliga svar 

på detta följer efter en längre tids kontakt och förtroende. Författarna lyfte fram behovet 

av familjeinriktat stöd vid förvärvad hjärnskada. 

Huntingtons sjukdom, en ärftlig sjukdom. 

Huntingtons sjukdom, HD är en ärftlig sjukdom, 50% risk för barnen att ärva förälderns 

sjukdom oavsett kön och den är obotlig. Symptomen består av ofrivilliga rörelser, 

beteendeförändringar, humörsvängningar, personlighetsförändringar, kognitiva stör-

ningar och psykiatriska symptom. Debut sker vanligen mellan 30 och 50 års ålder och 

man lever sedan 15-20 år med en kraftig degenerativ process som via demens leder till 

döden. Genen som orsakar sjukdomen identifierades 1993 och det är numera möjligt att 

genomföra en test för att se om man bär på genen liksom att testa foster. 

Sjukdomsprocessen blir förlängd genom att man kan vara frisk bärare och leva med 

osäkerheten om när sjukdomen ska bryta ut. 

Personer som riskerar att drabbas av sjukdomen växer vanligen upp med drabbade 

föräldrar. Sjukdomen påverkar således barnen dels genom att vara anhörig men också 

genom hotet att själv drabbas. I en artikel av Vamos, Hambridge, Edwards och 

Conaghan (2007) redovisas studier av sjukdomens påverkan på familjesystemet,  i en 

annan av Van der Meer et al. (2005) undersöks anknytningsmönster i vuxen ålder hos 

personer som vuxit upp i en familj där en förälder utvecklat sjukdomen under personens 

barndom. Sammanfattningsvis  konstateras att denna sjukdom påverkar familjen och 

barnen. I den första artikeln undersöktes vuxna mellan 18 och 45 som vuxit upp med en 

sjuk förälder. Föräldra- och familjefaktorer jämfördes med en normalpopulation i 

samma ålder. Resultatet visade på mycket dysfunktionella föräldrar, 80% uppgav att det 

är svårt att vara del av en HD-familj och 40% att sjukdomen splittrat familjen. Det 

framkom dock även positiva aspekter, 28% svarade att man kom närmare varandra i 
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familjen, 65% svarade att man känner positivt för sin familj och 72% uppgav att de kan 

hantera situationen.  

I familjer var det låg känsla av sammanhang, låg nivå av uttrycksfullhet och hög nivå av 

konflikt. Också den friska föräldern uppfattades som fientlig och olycklig. Artikeln 

menade att det saknades studier över hur det inverkar att sörja över generationer, som 

vid ärftliga sjukdomar,  inte bara i nutid utan både bakåt och framåt. De förluster och 

den sorg som erfarits i generationer hade inte bekräftats i de undersökta familjerna, ofta 

hade man undvikt begravningar och andra viktiga ritualer. Situationen att testas såsom 

riskperson att vara bärare av genen var i sig en komplicerad situation där man inte 

kunde glädjas åt att vara frisk och inte sörja att vara sjuk. Syskonrelationer 

komplicerades av att vissa ärvt och andra gick fria.  Författarna menade att hela familjen 

behöver stöd i dessa situationer och även om HD är en exceptionellt svår sjukdom så 

kan erfarenheter överföras till andra ärftliga sjukdomar. Den andra artikeln redovisade 

en studie som mätte anknytningsmönster hos vuxna personer som vuxit upp i HD-

familjer, resultatet visade på en överrepresentation av otrygg anknytning. De som hade 

en trygg anknytning hade haft föräldrar med sen debut av sjukdomen. En stor 

överrepresentation av olöst disorganiserad anknytning, denna kategori karaktäriserades 

av ett olöst sorgearbete och eller trauma. Detta stärkte uppfattningen som framkom i den 

tidigare artikeln att många familjer med HD har en låg grad av kommunikation i 

familjen. Generationer av trauma och förluster hade inte bearbetats eller satts i sitt 

sammanhang. Ärftlighetsgången blev känd först 1993, vilket förmodades försvårat 

bearbetningen.  

Barn och trauma 

Ett trauma betyder en omfattande psykisk påfrestning. Det innebär en händelse som går 

utanför de erfarenheter som vi gör i vardagslivet. Det innebär dödsfara och skräck och 

hotar den fysiska existensen. För barnet som är anhörig kan situationen med en 

allvarligt sjuk förälder inbegripa ett trauma. Dyregrov (2010) skriver i sin bok Barn och 

trauma att man under många år trodde att barn knappast påverkas av traumatiska 

händelser. Om man lät bli att prata om det som skett så glömde barnet. Han skriver 

vidare att idag vet vi att barnet behöver ta del av livets fakta men i den omfattning det 

väljer. Beardslee (2002) beskriver barnets situation som anhörig då föräldern är 

allvarligt sjuk. Vad som upplevs som traumatisk är beroende av situationen, det finns 

potentiellt traumatiska situationer, exempelvis kan ett barn ensamt uppleva situationen 

på ett helt annat sätt än om en lugn förälder är närvarande. Men om föräldern är 

skräckslagen påverkar detta barnets upplevelse. Den betydelse barnet tillskriver 

händelsen, barnets utvecklingsnivå och dess temperament är faktorer som påverkar 

vilken situation en händelse blir traumatisk för barnet. Traumaforskningen skiljer på 

enstaka traumatisk händelse och upprepade händelser (Dyregrov, 2010). Barnen be-

höver inte själva vara offer för att de ska bli traumatiserade. Att bevittna en förälders 

epileptiska anfall eller våld mellan föräldrar kan medföra traumatiserande upplevelser.  

Risk och skyddsfaktorer 

Många människor klarar sig bra trots stora påfrestningar i livet, i första hand under 

uppväxten. Litteratur och forskning inom det här området använder oftast begreppet 

resilience (Werner & Smith, 2003). Begreppet har till svenska översatts till motstånds-

kraft alternativt talar man om maskrosbarn.  
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Tidigare tänkte man att en del barn hade specifika, statiska egenskaper som gjorde dem 

resistenta mot svårigheter. På senare år har man mer fokuserat på olika faktorer och 

framförallt processer som låg bakom, och använder begreppet resiliens. Werner var en 

av de första forskarna som började använda begreppet i detta sammanhang, vilket 

skedde redan på 1970-talet. Beardslee betonar i sin forskning om barn till föräldrar med 

affektiva sjukdomar vikten av kunskap och förståelse för förälderns och familjens 

situation. De resilienta ungdomarna hade en realistisk uppfattning om förälderns 

sjukdom. De hade insikten att de själva inte hade ansvaret för förälderns sjukdom, att de 

inte kunde bota föräldern och de kunde leva ett självständigt liv trots förälderns 

sjukdom Beardslee beskriver också den relationella aspekten av resiliens: att prata om 

svårigheter inom familjen för familjemedlemmarna närmare varandra, och nära 

relationer gynnar ömsesidig förståelse och därmed resiliens. (Docht-Birkerts & 

Beardslee, 2000). Som man kan se, sammanfaller detta en hel del med skyddsfaktorer. 

Att vara resilient är alltså inte ett statiskt tillstånd eller en egenskap hos en individ, utan 

resiliens varierar över tid och med omständigheter beroende på hur skydds- och 

riskfaktorer samverkar för individen. En riskfaktor i sig ökar inte sannolikheten att få 

problem nämnvärt, utan det är den sammanlagda tyngden av riskfaktorer i förhållande 

till skyddsfaktorer som är avgörande för hur barnen klarar sig. Skyddsfaktorer för barn 

som växer upp i riskmiljöer är enligt Werner & Smith positiva temperamentsdrag, god 

problemlösningsförmåga, inre lokus för kontroll, positiv självbild, god kognitiv 

kapacitet, struktur och regler i hemmet under tonåren, varm och tillitsfull relation till 

föräldrarna, gemensamma värderingar inom familjen, stödjande vuxna utanför familjen, 

engagemang i skola, vänner och intressen är faktorer som ökar sannolikheten för god 

psykisk hälsa och anpassning i vuxen ålder.  

 

I boken Att växa mot alla odds (Werner & Smith, 2003) redogörs för en studie där man 

på ön Kauai följt 505 kvinnor och män födda 1955 strax före och efter födseln, vid 1 år, 

2år, 10 år, 18 år samt vid 31-32 års ålder. De flesta barnen klarade sig bra, var tredje 

undersökningsdeltagare föddes dock med allvarliga problem av olika slag som 

förhindrade en gynnsam utveckling. Boken handlar om dessa människor när de vid 32 

års ålder ser tillbaka på sitt liv. Huvudsyftet med undersökningen var att spåra 

bestående effekter av barndomstrauman hos vuxna, men också att identifiera och 

kartlägga de långsiktiga verkningarna av skyddsfaktorer och analysera vilka processer 

som gör att man trots en svår bakgrund utvecklas till välanpassade vuxna. Ett 

tvärvetenskapligt team studerade samspelet mellan olika skyddsfaktorer i personlighet, 

familj och omgivande social miljö som ger motståndskraft.  

 

Tre kluster av skyddsfaktorer skilde den motståndskraftiga gruppen från de barn som 

utvecklade svåra, permanenta problem: 

 

1.Normal begåvning och en personlighet som väckte ett positivt gensvar i omgivningen 

t ex styrka, livlighet och en aktiv utåtriktad läggning.  

2. Starka känslomässiga band till ett föräldrasubstitut t ex far- och morföräldrar eller 

äldre syskon. Det gav barnen tillit, självständighet och initiativkraft.  

3. Externa stödsystem( inom kyrkan, i ungdomsrörelser eller i skolan) som premierade 

deras kompetens och gav dem en känsla av gemenskap. 

Rutter (1966) vill modifiera beskrivningen av vad som ger motståndskraft. Han beskrev 

hur barn i depressionens USA fick större motståndskraft, i den bemärkelsen att de blev 
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någorlunda framgångsrika i sitt liv, utifrån att de som barn fick en positiv erfarenhet av 

att ta hand om sina familjer och föräldrar. Rutter formulerade en allvalig kritik mot att 

motståndskraft skulle uppstå genom positiva erfarenheter, tvärtom menade han, kan 

erfarenheter som är plågsamma just när de inträffar på sikt ha en skyddande effekt. 

Rutter kallade det en sorts vaccination.  

 

Rutter menade att åtgärdsprogram måste fokusera på processer som åstadkommer 

förändringar i utvecklingen från risk till anpassning, åtgärdsprogrammen ska vara: 

 

1. De som minskar riskernas effekter. 

2. De som minskar sannolikheten för negativa kedjereaktioner. 

3. De som stärker människans självförtroende och självständighet. 

4. De som öppnar nya positiva möjligheter. 

 

Risk- och skyddsfaktorer kan alltså identifieras på olika nivåer varav en är samspelet 

förälder/ barn. Forskning kring barn och trauma lyfter fram olika faktorer som påverkar 

utvecklingen: situationen i sig, personlighetsfaktorer och omsorgsmiljön. Det man som 

hjälpare kan påverka mest är omsorgsmiljön, dvs familjen och det sociala nätverket. 

Riskfaktorer ska ses som varningssignaler, vi har inga exakta kunskaper om hur 

samverkan mellan olika faktorer verkar, för risken att få långvariga problem. Faktorerna 

kan vara av kumulativ art, men Rutter påpekar att man inte enbart ska se faktorer och 

egenskaper som en risk eller skydd, det som är en riskfaktor i en viss situation kan vara 

en skyddsfaktor i en annan. Senare års forskning lyfter alltmer fram de kognitiva 

faktorerna, det är den egna bedömningen av egna reaktioner och den egna sårbarheten.  

 

Den svenska lagstiftningen  

Den 1 januari 2010 infördes bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982) 

och 1/1 2011 i Patientsäkerhetslagen, PSL (2010),  som ger hälso- och sjukvården och 

dess personal en skyldighet att särskilt beakta anhöriga barns behov av information, råd 

och stöd i vissa situationer. 

 

Skyldigheten enligt lagtexten gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som 

barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller psykisk 

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

alkohol eller annat beroendeframkallande medel samt om barnets förälder eller någon 

annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Den här 

lagstiftningen finns numera i Sverige, Norge och Finland. 

 

Lagen bygger på tidigare utredningar som gjordes inom Barnpsykiatrikommittén (SOU 

1998:31). I denna uppmärksammades att barn till föräldrar med missbruk, barn till 

föräldrar med psykisk funktionsnedsättning och i vissa fall barn till föräldrar med en 

allvarlig sjukdom utgjorde en särskilt sårbar riskgrupp som i många sammanhang 

identifierats som "barn i behov av särskilt stöd". För att stärka barnens ställning 

föreslogs en skyldighet för vuxenpsykiatrin att underrätta sig om barnens situation och 

behov samt att ta ansvar för att barnen får information om förälderns sjukdom eller 

funktionsnedsättning och i förekommande fall adekvat stöd.  
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I slutbetänkandet från Nationell psykiatrisamordning  (SOU 2006:100) framhölls att 

tydliga rutiner borde finnas i all hälso- och sjukvård för att tillgodose behovet av stöd 

till barn som är anhöriga.  Detta kräver att ett barn- och familjeorienterat arbetssätt 

utvecklas inom hälso- och sjukvården och att ett nära samarbete skapas mellan flera 

berörda aktörer. 

 

I Socialstyrelsens Meddelandeblad för hälso- och sjukvårdens rutiner och arbetssätt 

utifrån lagstiftningen (2010) skrivs att när en förälder, med t.ex. en allvarlig somatisk 

sjukdom har kontakt med hälso- och sjukvården ska hälso- och sjukvården och dess 

personal särskilt rikta uppmärksamheten på barnets förhållanden och behov. 

Information, råd och stöd till barnet måste anpassas efter barnets ålder och mognad. 

Principen om barnets bästa kan ibland innebära att någon information inte alls ska 

lämnas eller att det ska ske först efter en viss tid. Socialstyrelsen skriver också att för att 

kunna beakta ett barns behov av information, råd och stöd är det viktigt att barnet självt 

får framföra sin egen uppfattning och sina egna önskemål. Dock måste föräldern som 

vårdnadshavare ge sitt medgivande. Lagstiftningen bygger på FN:s konvention om 

barnets rättigheter som anger rätten för barn att fritt uttrycka sina åsikter och bli hörda. 

.  

 

Kartläggning av minderåriga barn som är anhöriga  på Neurologiska kliniken 

I en kartläggning på Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset (Åkerlund, 

2010) undersöktes vad berörd personal, patienter och barn ansåg fungera och vad som 

saknades när det gäller information, råd och stöd till barnen som anhöriga. Den kliniska 

erfarenheten samt ett antal europeiska studier som visade på barns utsatta situation vid 

förälders neurologiska sjukdom (Butera-Prinzi& Perlesz, 2004; Pakenham & Bursnall, 

2006; Vamos, Hambridge, Edwards & Conaghan,  2007) var utgångspunkten, men 

liknande studier av svenska förhållanden saknades.  

I kartläggningen ingick intervjuer, totalt 35 intervjuer genomfördes, varav 9 med barn, 8 

med patienter med minderåriga eller unga vuxna barn, 3 med deras partners och 15 med 

personal. I patientintervjuerna framkom att den första tanken vid diagnosbeskedet ofta 

varit ”vad ska hända med barnen” och ett dåligt samvete över hur sjukdomen påverkade 

barnens situation. Patienterna tyckte det var svårt att prata om sin sjukdom i familjen. 

Att det var särskilt svårt när man själv befann sig i kris, att då stötta barnen och möta 

deras frågor. Då ville man ha sjukvårdens hjälp. De kände sig osäkra på när, och hur de 

skulle informera barnen och ville gärna få stöd från sjukvården med detta. De önskade 

återkommande erbjudanden eftersom situationen med sjukdomen förändras.  

Intervjuer med partners lyfte fram deras dubbla utsatthet att finnas till för att stödja sin 

sjuke partner och barnen. De efterfrågade information och vägledning kring sjukdomen 

och dess konsekvenser även för egen del. De var osäkra över hur man skulle berätta om 

sjukdomen utifrån hur information skulle påverka barnen. 

 

Barnen som intervjuades var i åldrarna 12 till 24 år. Det visade sig i undersökningen 

svårt att få intervjua yngre barn. De unga vuxna berättade om hur det var som liten. De 

mindes att de funderar redan som små, ”Som liten gjorde man sig sin egen bild, trodde 

att det var värre än det var”. Oron över föräldern fanns med under dagen i skolan ”När 

jag hörde en ambulans var jag tvungen att gå hem från skolan och kolla”. Berättelser om 
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hur jobbigt det var att ha personal i hemmet hur det försvårade en naturlig kontakt i 

familjen. Frustration och skam över situationen hemma. Barnen saknade samtal om 

sjukdomen, när föräldern berättat så var man tacksam för det, information som gjort att 

man inte behövt oroa sig i onödan. Barnen sa att det tystnar i familjen. Flera uttryckte 

en önskan om att vara delaktig ” Han har inte förstått att jag är ju en del av det hela” 

som en ungdom sa om sin pappa. 

 

Barnen saknade sin förälder som frisk, men även den friska föräldern som var upptagen 

med den sjuka partnern, en vuxen att prata med, som förälder –barn, mycket i deras liv 

handlade om sjukdom och död, funderingar över ärftlighet, oro över föräldern och ett 

stort engagemang. De ville vara delaktiga. Många av dem visade också en stor 

kompetens och mogenhet, något de själva reflekterade över att de utvecklat beroende på 

sin situation. De uttryckte detta med exempelvis kommentarer som: ” Man tar inte allt 

för givet”. ”Livet är inte en dans på rosor”. ”Man måste tackla vissa svårigheter”. Jag 

kan se att sjukdom kan vara en del av vardagen, det går det med”. 

 

 

De intervjuade läkarna upplevde att patienter inte vill belasta sina barn och som läkare 

vill man försvara patienten, även inför barnen, ”barn vill kunna vara stolta över sina 

föräldrar”. Tidspress uppgavs som hinder för att ta upp frågan om barnens situation. 

Som läkare träffar man patienten i medicinska frågor och anamnes om familjen tas 

utifrån medicinska aspekter såsom ärftlighet. De tog upp att de saknar erfarenhet av att 

prata med barn och vill veta var de ska hänvisa när de ”lyft på locket”. Som läkare är 

man patientens stöd. Uttryckte tveksamhet ifråga om vad som är barnets bästa och att 

det kan stå i konflikt med patientens bästa. 

 

I kartläggningen uppskattades antalet berörda barn i Stockholms län, barn till 

neurologiskt sjuka, till drygt 6000. Uppgiften gick inte att hämta ur journaler, det 

saknades ofta uppgifter i journalföringen angående förekomst av barn. Läkarna tog 

sällan upp frågan och kunde därmed inte remittera vidare till sköterskor eller kuratorer 

för stöd. Slutsatsen i projektet var att när en förälder blir sjuk möttes barnen av tystnad, 

från föräldrar och personal. Syftet var troligen ofta att skona barnen men i stället 

lämnades barnen ensamma med fantasier, svåra tankar och oro. Patienterna och deras 

partners efterfrågade hjälp angående när och hur de skulle ge barnen information och 

barnen behövde få prata om de känslor som väcktes. Att öppenhet kring sjukdomen 

generellt gynnar barnen lades fast men inte vad som skulle vara bäst för den enskilda 

familjen. Det visade på behov av metod och kunskapsutveckling på kliniken, med 

personal som skulle behöva inte ett nytt perspektiv, familjeperspektivet. Då det berörde 

så många barn bedömdes det också finnas behov av ett systematisk arbetssätt med nya 

rutiner.  

 

Beardslee´s modell för familjeintervention, BFI 

En metod med starkt stöd i internationell forskning är Beardslee´s familjeintervention, 

BFI, se bilaga, som tagits fram för att främja kommunikationen i familjer vid psykisk 

ohälsa      (Beardslee, 2002, Docht-Birkerts & Beardslee, 2000). BFI är en preventiv 

metod utvecklad av professor och barnpsykiatriker William Beardslee och hans kollegor 
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i Boston i USA. Den används nu även vid missbruk och vid cancer hos föräldern 

(Pikhala, 2011).  

 

Forskningsstöd för BFI. 

Forskning om metoden pågår i USA, Finland och Sverige. En svensk avhandling 

(Pihkala, 2011) visade att BFI var en säker och genomförbar metod inom 

vuxenpsykiatrin; att den upplevdes ha positiva effekter för familjemedlemmar; att det 

viktigaste för föräldrarna var att de upplevde trygghet och tillit i metoden och till 

behandlarna, vilket hjälpte dem att börja tala om sin sjukdom med barnen; att barnen 

upplevde en lättnad och avlastning från sin oro för föräldern. För majoriteten av 

föräldrarna minskade skuld- och skamkänslor.  

 En RCT-studie genomfördes av Beardslee och kollegor där resultaten upp till 4,5 års 

uppföljning har publicerats. Man studerade bl.a. föräldrarnas förhållningssätt gentemot 

barnen angående föräldrarnas sjukdom, barnens förståelse av förälderns sjukdom, 

barnens internaliserande symtom. I de två första parametrarna fann man signifikant 

skillnad. I de två sistnämnda parametrarna fann man positiva förändringar. Resultaten 

visade att korta förebyggande familjeinriktade insatser för föräldrar med psykisk ohälsa, 

som depression kunde bidra till långsiktiga hållbara förbättringar i familjen (Beardslee 

et al., 2007; Pihkala, 2011). 

 

En sammanfattning och bedömning av Beardslees forskning finns på en webbsida: 

National Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP) , en databas av 

preventiva interventioner och behandlingar inom psykiatri och missbruksvård, upprättad 

av SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) i USA. 

Forskningen bedöms ha en hög kvalité (Pihkala, 2011) . 

En finsk RCT-studie där föräldrars diagnos var depression, visade också att BFI gav 

positiva effekter såsom bättre förståelse för varandra inom familjen, bättre 

kommunikation om förälderns sjukdom och bättre mående efteråt (Solantaus, Paavonen, 

Toikka & Punamäki, 2010). 

 

Beardslee´s familjeintervention har alltså gott stöd vad gäller stöd till barnfamiljer där 

en förälder har en depression. Socialstyrelsen har erbjudit utbildning i metoden i syfte 

att sprida den över landet. Detta erbjudande har främst gällt personal inom 

vuxenpsykiatrin. I Finland har den använts vid cancersjukdom hos en förälder och det 

arbetet har visat på goda resultat (Niemäle, Väisänen, Marshall, Hakko & Räsänen, 

2010)  

 

Metoder behöver provas ut på Neurologiska kliniken 

I bakgrunden beskrivs utifrån internationella studier och en kartläggning på 

Neurologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm att barn till 

svårt sjuka föräldrar behöver stöd och information. Kartläggningen (Åkerlund, 2011) 

visade på ett behov av att finna metoder för att kunna ge barn och familjer stöd, 

dessutom visade ett antal studier att barn till neurologiskt sjuka föräldrar löper en 

förhöjd risk för egen psykisk ohälsa. Då det är en laglig rättighet i Sverige att få detta 

stöd är det angeläget att snarast prova olika metoder. Det saknas metoder med evidens i 
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Sverige när det gäller stöd till barn men BFI har visat lovande resultat i internationella 

studier.  

Syfte 

Föreliggande studie avsåg att på en Neurologisk klinik pröva användningen av familje-

intervention enligt Beardsleés modell, BFI, en metod för stöd till barn som anhöriga. 

Vidare var syftet att undersöka förutsättningarna för ett familjeinriktat stöd genom att 

intervjua nyckelpersoner i vården om deras inställning. 

Frågeställningar 

1. Är BFI en användbar metod på Neurologen? 

2. Vad anser de deltagande familjemedlemmarna om BFI? 

3. Hur ser medicinskt ansvariga läkare på att förmedla familjer till BFI? 

Metod 

Studien hade två delar, i den första skulle en metod prövas för att erbjuda barnen stöd, 

Beardslee´s familjeintervention, BFI, och utvärdera den tillsammans med de deltagande 

familjemedlemmarna, den andra delen består av intervjuer med läkare på kliniken i 

syfte att belysa hinder och möjligheter som kunde finnas i detta arbete. 

1.Utprovning av BFI. 

I studiens första del planerades 3-5 familjeinterventioner enligt BFI. Den metoden 

valdes ut då författaren utbildat sig i densamma och funnit den som användbar, metoden 

fokuserar på hela familjen, utifrån barnens situation. Metoden är upplagd som en serie 

samtal mellan professionella och familjen. Den syftar till att främja föräldraskapet och 

öka föräldrarnas medvetenhet om skyddsfaktorer för barnen liksom barnens förståelse 

för situationen. Den preventiva aspekten syftar till att minska risken att barnen själva 

insjuknar i depression genom att stärka skyddsfaktorer och motståndskraft, resiliens.  

Metoden innehåller även psykoedukativa delar som bidrar till att öka barnets förståelse 

för förälderns sjukdom. Läkare och sjuksköterskor på Neurologen informerades om BFI 

och studien på personalmöten. Information om metoden och studien sammanställdes i 

en broschyr som trycktes upp i mer än 100 exemplar och spreds tillsammans med 

information på personalmöten. Broschyren spreds på olika sätt till patienter, den lades 

ut i väntrum på kliniken samt Karolinska sjukhusets hemsida på nätet. Broschyren 

skickades efter ett halvår då remisser uteblev, även till privata neurologer i 

Stockholmsområdet tillsammans med ett följebrev, med förhoppning om att dessa skulle 

remittera patienter då de själva saknar psykosocial personal på sina mottagningar. 

2.Familjemedlemmarnas erfarenheter av BFI. 

Blanketter konstruerades för en förmätning respektive eftermätning med deltagare, 

inspirerade av Socialstyrelsens nationella utvärderingen av metoden (Cederström, 

Socialstyrelsen, opublicerat material), se bilaga. 
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Inklusionskriterier för deltagare var patienter med en neurologisk diagnos med 

hemmavarande minderåriga barn i ålder 8-18 år. Familjerna skulle inte befinna sig i en 

akut kris. BFI ska enligt instruktion inte erbjudas vid akut kris utan föräldrarna ska ha 

beredskap att fokusera på barnens situation.  

Totalt tre remisser kom under ett första halvår, två familjer som remitterades bedömdes 

inte lämpliga för interventionen, en familj genomförde föräldrasamtal och 

barnintervjuer samt uppföljning efter dessa och uteblev sedan. Samtliga remisser kom 

från läkare på kliniken ingen från privat neurolog. 

3.Intervjuer med medicinskt ansvariga läkare. 

I den andra delen genomfördes de planerade intervjuerna med läkare, de skulle ge en 

kunskap om läkarna som portvakter (gate-keepers) inställning till området och dessa 

utformades också för att kunna ge information om varför inte tillräckligt med remisser 

kommit till den första delen. 

Fyra läkare som under projekttiden visat intresse för barnens situation valdes ut. Urvalet 

gjordes utifrån de läkare som fått en mer personlig presentation av författarens syfte och 

upplägg av metoden. Broschyrer om studien och metoden överlämnades personligen till 

dessa läkare under våren 2011. Samtliga läkare är specialister inom Neurologi med lång 

erfarenhet inom yrket. En kvinna och tre män. 

 

En ambition var att få läkare i olika ålder och kön med lång erfarenhet inom yrket. Alla 

intervjuer skedde på arbetsplatsen. Tidpunkten för intervjuerna anpassades efter 

läkarnas egna önskemål utifrån en pressad arbetssituation sattes de in mellan 

patientbesök, och på lunchen. En semistrukturerad intervjuguide användes. 

Den semistrukturerade frågeguide som användes fokuserade på svårigheter att nå ut, få 

remisser och inställning till området, ( för intervjuguide se bilaga). Önskemålet var att 

få en fördjupad förståelse för svårigheterna.   

 

Alla intervjuer inleddes med en kort presentation av läget att författaren gjort en 

pilotstudie och sett behovet av olika arbetsmodeller, tagit fram en modell för 

familjeintervention som skulle provas ut inom neurologin i form av en uppsats på 

psykoterapeututbildningen. De intervjuade läkarna sades vara utvalda såsom särskilt 

intresserade och informerade. 

Intervjuerna utgick från en modell där intervjuerna ses som en interaktiv process för att 

fördjupa kunskapen inom ett område och en öppenhet för respondentens egna slutsatser 

och frågeställningar förmedlas. 

Genom motfrågor kontrollerades att de intervjuade uppfattats rätt.  

Intervjuerna var mellan 15 och 40 minuter långa.  

Analys, databearbetning 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Materialet lyssnades igenom ett par 

gånger. Texten lästes sedan igenom två till tre gånger i sin helhet. Därefter 

strukturerades och komprimerades materialet.  

Intervjuerna sorterades i två versioner, i den ena strukturerades materialet under rubriker 

som motsvarade frågorna i intervjuguiden, se bil. 1. samt en rubrik för ”övrigt”. Syftet 
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var att studera de enskilda respondenterna och göra jämförelser dem emellan för att 

kunna beskriva fenomenet med djup och bredd i åsikterna. I den andra delen 

strukturerades materialet utifrån komprimering av innehållet till betydelsebärande 

enheter. Komprimeringen gjordes med hjälp av kommentarer i kanten och markeringar 

med tuschpennor i texten. När materialet var sorterat skedde en induktiv tematisk analys 

där teman identifierades utifrån syftet (Kvale, 1997; Langemar,  2008.  Arbetet med de 

olika delarna gick fram och tillbaka mellan de olika stegen för att erhålla ett 

genomarbetat resultat.  

Resultat 

1.BFI som metod på Neurologiska kliniken. 

Den planerade utprovningen av Beardslee´s familjeintervention stötte på hinder Under 

datainsamlingsperioden inkom endast tre remisser, två remisser var inte på patienter 

som var inställda på att ta emot BFI. Exempelvis en ensamstående kvinna med 

flyktingstatus och svår epilepsi med minderåriga barn 4 och 7 år, där familjen befanns 

vara i en akut kris, vilket är ett exklusionskriterium enligt Beardslee. I detta fall fick 

barnen åldersanpassad information om sjukdomen av sjuksköterska sedan inleddes 

andra insatser i samverkan med socialtjänsten utifrån den akuta situationen. I en 

remitterad familj genomfördes en intervention fram till och med planering för 

familjemöte med föräldrarna, de valde att avsluta där. Utprovningen av BFI avbröts. 

 

3.Familjemedlemmars uppfattning om PFI. 

Inget material att redovisa utifrån ovanstående. 

 

3.Hur ser medicinskt ansvariga läkare på att förmedla familjer till BFI. 

Svaret på denna frågeställning redovisas under fyra rubriker; 1. Organisatoriska 

aspekter, 2. Egna hinder, 3. Hinder hos patienten och 4. Hänsyn till barnen. Under varje 

rubrik följer de teman som identifierats. De teman som via analysen togs fram var 

tidsbrist, rädsla för att utmana alliansen läkare/ patient, brist på förtroende för andra 

yrkesgrupper, en osäkerhet eller ovilja att prova något nytt med oklar evidens, att 

lämna svåra besked, att vara den som står för hoppet  

.Organisatoriska aspekter 

Läkarna tyckte att det är bra för patienten att frågan tas upp angående barnens situation. 

Alla fyra läkare sade sig vara mycket positiva till arbetet med att uppmärksamma 

barnens situation. Tre av läkarna hade vid tillfället egna minderåriga barn. Ett par av 

dessa hänvisade sin erfarenhet av barn till detta, men ansåg den alltför begränsad. En 

hade barnbarn som hänvisades till. 

De flesta anger att de alltid tar upp frågan om barnens situation, någon sa sig glömma 

ibland.  
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” Ja nu när lagen har kommit som handlar om yngre patienter som har barn, nu frågar 

man mer medvetet. Tidigare frågade man: Har du barn, om barnen var friska, om de 

har någon neurologisk problematik utifrån ärftlighetsaspekten”. 

 

”Jag är väldigt tydlig i och med att jag alltid frågar om hur det är med övriga 

familjemedlemmar så är jag tydlig med att barn, make, maka är en del i den samlade 

situationen, jag tror att remissflödet kommer att öka om du sprider mer information 

om det här”.   

 

Läkarna säger sig tro att det kan vara bra för patienten att barnen får information och 

stöd men säger i samma veva att det är ju patienten som förälder som bestämmer. 

Någon tyckte att det behövdes mer information om den föreliggande BFI studien medan 

en annan läkare tyckte att det aldrig tidigare informerats så mycket om något, ”…inte 

ens om vetenskapliga projekt”(!).   

 

En annan orsak som angavs var att just vid tillfället för studien träffade de inte så många 

i den aktuella målgruppen utan mest äldre patienter som inte hade barn. De yngre 

patienterna, menade läkarna, fanns att söka bland de med MS. Läkarna antog vidare att 

MS-läkarna inte fått information om studien, då de normalt inte deltog i möten på 

kliniken. Detta förklarades utifrån generell brist på neurologer på kliniken, speciellt i 

MS-teamet, där saknades även kontinuitet hos läkarna.  

De intervjuade läkarna antog att de patienter som ingick i team såsom tumörteam och 

ALS-team fångades upp av kuratorn oavsett remiss från läkaren. Några tyckte att det var 

sköterskorna som skulle ta upp frågan och remittera vidare. ”Det är hon som skriver 

remisser, det är naturligt och bra, vi gör ingen stor affär av det”. 

Någon tog upp att sköterskor hade en tendens att vilja göra saker själva, att de inte 

kände förtroende för den de skulle remittera till.  

 

Tidsbrist. 

Läkarna tog upp tidsbrist, sin arbetssituation med brist på läkare och därmed tid för 

varje patient som en förklaring till att man inte skickat fler remisser. De beskrev 

patientens ofta komplexa situation med många bitar som behöver hanteras under ett 

besök.  

”…jag tror man ska tänka sig in i situationen som läkare. Med dom här multipla 

sjukdomarna, med så komplexa sjukdomsbilder så är det så mycket innehåll man kan 

aldrig få en helhetsbild, man skär oftast ut delar och det är så många frågor som 

täcker den tid man har så de här frågorna nedprioriteras av på platsen rent fysiska 

frågor att ta hand om ända tills man får klart för sig att barnen - det tror jag är den 

enklaste förklaringen, man är medveten men man hinner inte med det.” 

 

” Ibland kanske det är att man inte hinner tänka, att det är stressat i rummet. Även i 

fall där man borde ha remitterat att man inte tar sig tid att fundera, det står i journalen 

15 anteckningar och för några år sedan står det att det fanns ett barn som var 4 år 

gammalt, tiden är knapp och intyg ska skrivas, problemen är många, man ser till det 

akuta och tidsbristen kan förklara en del.” 
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Egna hinder 

 

Att vara den som står för hoppet 

Förutom tidsbristen lyftes även ett eget emotionellt motstånd mot att ta upp denna, som 

man upplevde den, svåra fråga.  

 

”…det här första att du inte kommer till för det är så mycket att göra för doktorn men 

se´n när man kommer till så tror jag inte heller det är öppet att gå på heller, det är 

svåra saker du har valt alltså”. 

 

En osäkerhet eller ovilja att ta till sig nya metoder med oklar evidens  

”…jag har förstått det, jag hoppas alla förstår det, vad du är ute efter, vad det ska 

användas till… hur det går till och framför allt hur man använder det och sen som 

sagt hur vi kan få kunskap, jag tänker att det är nytt med barnen”. 

 

En läkare frågade sig i vilka situationer det var lämpligt att remittera vidare för BFI, 

vilka som blev hjälpta, var det patienter som hade krisat eller skulle BFI förebygga en 

kris?  

 

” Gör man det i ogjort väder, det här är jättesvårt”  

 

” Risken finns att du får sådana fall där man ändå kan lösa det, jag har ofta tänkt på 

det; ska de ha krisat först, men jag menar, tanken är att du ska förhindra det med den 

här tekniken naturligtvis, att det inte ska leda så långt, men förr eller senare när 

sjukdomen slår till så kommer ju behovet”. 

 

Brist på förtroende för andra yrkesgruppers kompetens.  

Några undrade om informationen skulle kunna ges av andra yrkesgrupper, hur 

kompetenta var dessa för att närma sig problemet?  

 

” Då undrar jag om de väcker en sådan fråga (medicinsk) i mötet hur det hanteras? 

Då hänvisar du kanske till…” 

 

”…risken finns ju att man vecklar in sig för krångligt… jag upplever det som 

väldigt viktigt att försöka hitta det positiva… barnen behöver trygghet, har behov 

av att veta att föräldern är omhändertagen och det här, han har en sjukdom, den 

finns, det går ut på att barnet ska få uttrycka det här på den nivå det vill… det här 

är ju precis som du säger grannlaga, sunt förnuft och omdöme krävs att tänka sig 

in i just den här familjesituationen. Jag tror du berör viktiga integritetsfrågor”. 

 

 

Rädsla att utmana alliansen läkare/ patient. 

Det uttrycktes att som läkare upplevde man sig vara nära sin patient och såg därför 

svårigheter att remittera vidare till någon annan i dessa frågor. Patienten var ovillig att 

bli remitterad vidare, man har ett förtroende för sin läkare. Läkarna kände en stark 

lojalitet med sina patienter och en oro över att skada patienten om den som tar upp 

frågan om föräldraskap och barnens situation inte kan förmedla trygghet. 
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Hänsyn till barnen 

En osäkerhet eller ovilja att prova något nytt med oklar evidens. 

Läkarna sa sig inte vilja ”väcka den björn som sover” och ”lägga på barnen ytterligare 

oro” genom en information om vad som eventuellt kan komma i framtiden. 

 

” …att få veta att mamma har en sjukdom som kan bli värre… det kan kännas som 

en börda att bära att mamma har en allvarlig sjukdom, även om man förklarar fint”. 

 

Läkarna diskuterar behovet för barn av känslomässigt stöd och medicinsk information. 

Barnen bör ha kommit upp i åtminstone tonåren menade några. 

”…det beror på hur gamla de är förstås, men när det gäller tonåringar och så, jag har 

ganska många gånger träffat äldre barn till patienter och dom frågar ofta om 

sjukdomen, det gör dom. Så det är mycket bättre att vi kan ge information än att man 

söker på nätet”. 

”…jag tror det här är bra för barnen, men jag tror man måste känna in precis vad de 

vill veta just nu sedan har man kanske fått en sten i rullning och kanske måste 

återvända och ta upp det”. 

Någon tog upp att sjukdomen måste ha konkreta symptom som barnen märker, att det 

inte finns anledning att prata om sjukdomen i ett lugnt skede.  

 

” …man berättar inte för det är inte skrämmande ( för barnen) eller om man har en 

MS som är väl kontrollerad och man har bestämt att man vill inte oroa barnen så de 

får ett problem till, när den tiden kommer att man är på sjukhus, att man får ett skov, 

då kanske det är dags, föräldern bestämmer”. 

 

”…när de fortfarande är i gott skick och det inte finns någon anledning att prata med 

barnen ännu, det är inte diagnosen som ska avgöra utan om det är något som inte 

fungerar att barnet ser att det är något fel med mamma”. 

 

”Jag har inte frågat alla patienter om de berättat, vad barnen vet om diagnosen, men i 

de fall där ex.vis en kvinna är svårt drabbad av sin MS och går med kryckor och 

uppenbart har svårt och barnen ser att mamma är sjuk”. 

 

Brist på förtroende för andra yrkesgrupper. 

När det gäller den medicinska informationen så fanns en oro att den skulle ges av icke 

medicinskt utbildad personal. Man såg barnen som mycket sårbara. En läkare tog upp 

ett exempel där barnet frågat ”Ska mamma dö” detta var inte fallet med denna sjukdom, 

läkaren bokade in ett separat samtal med barnet för information som kunde lyfta bort 

oron. Läkaren undrade vad en icke medicinskt kunnig person skulle ha svarat om barnet 

ställde frågan. Ett par läkare fördjupade sig i hur det känslomässiga stödet bäst kunde 

förmedlas. Någon påpekade att det kräver empati och kunskaper om patientens 

situation, läkaren tog upp att barnen ibland skäms för sina föräldrar, hur viktigt det då är 

att förhålla sig så barnet känner att man förstår. Den läkaren såg sig själv som bäst 

lämpad att ge detta stöd, beroende på sin roll och erfarenhet. Det framkom en oro över 

hur andra skulle prata med barnet. Läkaren jämförde med egen erfarenheter av att 

förmedla negativa besked till patienter då det blivit traumatiskt. En annan sade sig sakna 
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medicinsk eller psykologisk kompetens när det gäller barn, och tyckte därför det var bra 

att det i sjukvården finns andra som har det. 

”…men ingen egen medicinsk eller psykologisk kompetens avseende barn, men jag 

tror det är bra för barnen att veta att det finns en resurs om det är besvärligt att man 

då verkligen vänder sig till barnen och visar att det finns möjlighet att få stöd och 

insatser.   

Läkarnas samlade inställning till att barn får information om förälderns tillstånd kan 

sammanfattas som försiktigt optimistisk; ”Att få dem att verbalisera sina känslor kan 

inte vara fel”. När det blir konkret för barnen var det bra att få information och att få 

prata. Men de tyckte det var onödigt att oroa barnen om sjukdomen när den var i ett 

lugnt skede och inte märktes konkret. Läkarna tyckte det var bra för en tonåring att få 

vara med tidigare i processen men inte för yngre barn som tänker konkret. Det behövs 

information där sjukdomen har ett snabbt förlopp, och där kände man sig trygg med att 

barnen fångas upp i de specialteam som finns. Barns upplevelser av hot och rädsla vid 

epilepsi och andra sjukdomar kom upp i intervjuerna. En läkare tog ett exempel med ett 

barn till förälder med epilepsi som blev orolig och inte vågade lämna föräldern ensam. 

Det blev en börda för barnet och skammen som upplevdes svårare att komma till tals 

om berördes. En läkare konstaterade att BFI ju faktiskt är en bra modell att fånga upp 

barnens frågor. Erfarenheten av patientberättelser dök upp i minnet, berättelser läkaren 

fått från barn där det varit förälderns information varit traumatisk och inte följts upp. 

Bättre då, resonerade läkaren att ha en modell. Det skulle också fungera som en 

uppföljning av läkarbesöken.  

”Du får nog se det som en modell, det du gör nu strukturerat, det görs i alla fall 

informellt, frågan är hur bra det är, det hölls hemligt i familjen och någon avslöjade 

det på en familjemiddag – alla har ju inte så positiva minnen av när det gavs”. 

”… det du gör är att man får den här helhetsbilden att man får släppa fram och 

komplettera svaren, och följa upp… det här som du gör är meningsfullt man kan säga 

att du ersätter de här läkaruppföljningarna när det gäller patienter och barn, man gör 

det fullständigare på något sätt”. 

Att lämna svåra besked.  

De intervjuade läkarna som alla var mycket erfarna och vana vid att ge svåra 

diagnosbesked till patienter och vuxna anhöriga reflekterade över hoppet, hur man 

föremedlar hopp till barnen då det inte finns någon bot? De associerade till uppgiften att 

ge svåra besked till patienten, att informera barn påminner om detta, och väcker rädslan 

att förvärra situationen genom att ta upp det i fel situation eller på fel sätt. Detta sågs 

som en orsak till att man hellre avstod från att ta upp frågan eller att skicka en remiss. 

” …och det har ju skrivits väldigt mycket om hur diagnoser ställs, patienten kommer 

oftast ihåg det mötet, orden… jag har varit med om det för jag har en teknik med 

förbehåll att jag säger att det är individuellt, man får inte jämföra, det kommer de inte 

ihåg, de kommer bara ihåg orden: Du har det här! Jag tror det är precis samma grej 

när man informerar barnen att barnen blockerar sig”.  
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Hinder hos patienten 

Rädsla att utmana alliansen läkare/ patient.  

En läkare tar upp en tveksamhet om det är bra för patienten att gå till en ny person, att 

man är knuten till sin läkare. Det krävs tillit att tillstå svårigheter.  

” Jag måste vara uppriktig, patienten är ju rädd att gå ifrån och jag har förstått att 

det ibland är en fara när man så att säga är väldigt nära patienten, dom knyts till 

oss så mycket. Det är en främmande person som ska in i det här förtroendet och 

det tror jag är ett handikapp alltså, jag måste få säga det, det är en barriär att gå 

över”. 

 

”Människorna har den här sjukdomen, de bär på det här, de ger förtroendet, dom 

tänker att de här förstår mig, och man känner någon ömsesidighet på något sätt 

kring det här, och se´n kommer dom ändå och säger att här har vi några andra som 

ska kopplas in”. 

 

Erfarenheten var att det är när barnen kommer upp i tonåren som de undrar och är med 

vid besök för att få information om förälderns sjukdom. En läkare med egna 

erfarenheter av allvarlig sjukdom i familjen berättade att det varit lättare att informera 

den egna tonåringen än det yngre barnet, med facit på hand då det gått bra kändes det 

rätt att den yngre hållits utanför och sluppit oro. Läkaren underströk behovet av att 

föräldern som känner sitt barn kan avgöra vad barnet klarar av och behöver. 

Att stå för hoppet. 

Samtliga tog upp vikten av att föräldrarna bestämmer, läkaren ger information men 

sedan är det upp till föräldern om man vill ha en remiss vidare. De tyckte det var mycket 

viktigt att lyssna efter patientens önskan och hur de funderar utifrån barnen, om 

sjukdomen påverkar barnen. Några läkare tog upp exempel där föräldern förnekat 

svårigheter för barnet. När föräldern förnekar att sjukdomen skulle påverka barnen på 

något sätt ville man som läkare inte trycka på och konfrontera. 

”Det jag finner svårt är när man nämner för föräldern, eller vill nämna det, och 

märker under samtalet att föräldern säger att ”mina barn mår bra för vi har sagt att 

mamma eller pappa är sjuk fast det är inget allvarligt” fast det är allvarligt på sikt, 

jaha, ska jag tvinga dem att störa barnets psyke med ett besked där jag kan tänka mig 

att föräldern vill signalera att blanda inte in mina barn i det hela, de mår bra just nu, 

det är väldigt svårt för mig att övertala dem: ”Jag tycker faktiskt det är bra för dina 

barn att prata om sjukdomen”, då respekterar jag de signalerna och backar”.  

”Så är det säkert i vissa fall att de tycker inte att de behöver prata med barnen men 

jag kan se i vissa fall att nu är det en ny situation att barnen behöver det, jag ser det 

men inte föräldrarna”. 

Någon hade erfarenhet av att patienten motsatt sig vidare remittering, utifrån oro att 

socialtjänsten skulle bli inkopplad i samband med remiss till kuratorn. Motståndet hos 

patienten kunde handla om att det var en så svår sjukdom, man ville skona barnen. En 

svår sjukdomshistoria bakåt i släkten, där patienten har kunskap om en dyster prognos, 

kanske även ärftlighet, då tyckte läkaren det var svårt att ge råd om vad som skulle 

gynna barnet?  
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Intervjun i sig satte igång funderingar angående hur man skulle göra, vilka som skulle 

remitteras vidare. Ett förslag som kom upp i samtalet var att remittera de patienter 

vidare för samtal, som själva blir oroliga vid diagnosbeskedet. Några drog sig till 

minnes patienter de borde remittera. ”Under samtalet kom jag på att jag har en patient 

som jag måste remittera”. 

Diskussion 

Balansen i detta arbete blev förändrad då läkarna inte remitterade som förväntat och 

därför kom resultatet att bli fokuserat på läkarnas roll. En annan viktig del blev att ta 

fram tidigare forskning för att bygga en kunskapsbas i arbetet. 

Diskussion metod 

En utprovning av BFI visade sig inte gå att genomföra. De formulär som framtagits 

efter Cederströms modell och som pilottestats gick alltså inte att pröva på den 

identifierade målgruppen. Orsakerna till detta belystes delvis i läkarintervjuerna men 

också i den sammantaget redovisade forskningen på området. I den redovisade 

forskningen framkom att den medicinska vården behöver bygga in ett tydligare barn- 

och familjeperspektiv. Att då välja den enda metod med någon form av evidens för 

syftet måste ses som ett gott val. Det var dock vid tidpunkten en okänd metod i vård-

Sverige, dessutom ganska komplicerad att beskriva. Den är tidskrävande för familjer att 

delta i. Det saknades svenska erfarenheter att hänvisa till, eftersom detta var en 

pilotstudie på området. Det är en metod som bygger på tvärvetenskap och samarbete 

mellan olika vårdprofessioner, även dessa svårigheter är väldokumenterade.  

Det kom remisser på familjer som inte ingick i målgruppen. Det var viktigt att iaktta 

exklusionskriterierna, att inte prova BFI på familjer som inte passade in i målgruppen. 

Patienter är inte till för studier utan studier ska gynna patienterna.  

Urvalet av läkare som var erfarna kan ha bidragit till resultatet. Urvalet var ett 

bekvämlighetsurval med syfte att få fram så fördjupad erfarenhet som möjligt. Hur 

skulle resultatet ha blivit om några läkare varit relativt nya? Erfarenhet sågs vid urvalet 

som en garant för att få en fördjupad kunskap. Men i detta sammanhang skulle ålder och 

erfarenhet kunna antas vara ett hinder mot nyskapande reflektioner och ett förändrat 

arbetssätt. Tre av de intervjuade läkarna hade egna minderåriga barn, detta faktum hade 

kunnat utforskas mer såsom eventuell påverkande faktor. Intervjuerna med läkare kom 

att ske med dem som visat intresse för området, trots detta blev de ganska kortfattade. 

Det kan ha samma orsaker som framkom som hinder för att skicka remisser exempelvis 

tidsbrist och misstänksamhet mot nya metoder med oklar evidens. Detta avspeglade 

frågans komplexitet, att det vid första anblicken är en självklarhet att ta sig an barnens 

och familjernas situation, det finns ett lagkrav och behovet av stöd är självklart, men... 

Intervjuer som fortsatte efter denna första fas kom in och närmade sig frågorna om att 

lämna svåra besked. sjukvårdens organisation, tillit och svårigheter att samverka mellan 

olika yrkesgrupper.  

För tydlighetens skull har jag valt att beskriva materialet under olika rubriker med 

underliggande teman. Ämnets komplexitet avspeglas i att flera teman kan behandlas 

under flera rubriker. 
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Det hade varit intressant att avsätta mer tid för fördjupade, uppföljande intervjuer och 

knyta resultatet till teorier om organisation och etik. Med ett Grounded theory 

perspektiv (Kvale, 1997) skulle kunskap via intervjuer ha genererats om svårigheter, 

dessa skulle sedan ha kunnat beaktas i genomförandefasen. Men då den framtagna 

forskningsplanen i föreliggande studie inte förväntade dessa resultat måste det läggas på 

en framtida studie.  

Diskussion resultat                                                                                                                                         

Att ställa sig frågan om resultatets reliabilitet och validitet är viktigt vid en kvantitativ 

studie. I en kvalitativ studie som denna är detta inte relevant. Denna syftar inte till att 

mäta utan att beskriva och endast med ett fåtal urval, då strävar man efter en hög intern 

validitet. Det man fokuserar på är att få fram tillräckligt material från informanterna, 

genom väl formulerade öppna intervjufrågor, och därefter analysera detta på ett 

trovärdigt sätt för att kunna säga att man har fångat in det man ville studera. I 

föreliggande intervjustudie visade materialet en överrensstämmelse med den nedan 

redovisade stora schweiziska studien ( Grether, Steck, Dillier, Romer & Bürgin, 2007) 

och det stämmer med den kliniska erfarenheten. Det torde därför ha fångat in viktig 

kunskap.  

 

I intervjuerna framkom läkarnas okunskap om studien, syftet och hur resultatet skulle 

användas. Även om de ansåg syftet vara viktigt så framkom en grundläggande misstro 

angående det stöd som skulle erbjudas. Det handlade om familjens integritet, svåra 

etiska dilemman med ärftliga och obotliga sjukdomar och kraften i att lämna svåra 

besked. Det kan antas att läkarnas tidsbrist och många uppgifter i samband med 

patientkontakter eller oförståelse för ämnet gjorde att de blandade ihop stöd till patienter 

och barn i allmänhet med BFI och studien. Olika synpunkter på när man som läkare 

skulle ta upp frågan med patienten, i ett lugnt läge eller i en krissituation, i vilken ålder 

det var lämpligt för barnen att erhålla information och även motstånd hos patienter 

angavs som hinder.  

Jag har under tiden funnit att jag inte är ensam om detta resultat, i en schweizisk studie 

(Grether, Steck, Dillier, Romer & Bürgin, 2007) redovisas svårigheter att få remisser i 

samband med ett försök att erbjuda familje- och barnpsykologiskt stöd till patienter med 

en allvarliga somatisk sjukdom.  

Eftersom så lite finns beskrivet i litteraturen om detta finns det anledning att beskriva 

den studien utförligt i detta sammanhang. 

Studien som var en multicenterstudie med flera forskare involverade pågick 2002-04 

kom att innefatta 83 föräldrar och 129 barn. Föräldrarna hade cancer, MS och 

njursjukdom.  

Artikeln lyfter fram att olika skolbildningar och metoder försvårat och underlättat 

samverkan och därmed resultatet. Det är två gränssnitt som man kom att befinna sig i; 

Barn –vuxenvård, Somatik – psykiatri. Ambivalens inför att delta noterades liksom i 

min studie hos både patienter och läkare. 

De konstaterar i likhet med mig att läkaren har en central roll som portvakt och att gå 

via denne är nödvändigt. De tar i sin analys upp att för att motivera läkare att remittera 
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patienter underlättade det med fallbeskrivningar som gav kunskap och tydlighet. De 

konstaterade vidare att läkarna har en tung arbetsbörda och att ambivalens och rädsla 

fanns hos läkarna att blanda in barnen. Motivation att stödja projektet varierade mellan 

olika kliniker men även mycket inom samma klinik. 0-10 patienter remitterades per 

läkare på en och samma klinik. Artikelförfattarna menar att läkarutbildningen behöver 

ta in aspekter av patienten i ett familjesammanhang. 

Studien undersökte även vad som motiverade patienter att delta. 50% av tillfrågade 

patienter med MS och cancer valde att delta jämfört med 20% med njursjukdom. MS-

patienter som befann sig i försämring/ skov i sjukdomen avstod, de ville hellre delta i en 

lugnare fas av sjukdomen. Detta går tvärt emot den läkare som i min intervju menade att 

patienter i en lugn fas borde vara mindre motiverad att informera barnen utan hellre låta 

barnen få en lugn barndom. I den schweiziska studien visade det sig att vid cancer var 

det värt om, där ville man skjuta sjukdomen åt sidan vid lugna perioder och vid 

metastaser eller i sent skede ville man delta. Även om man då själv var för sjuk så ville 

man gärna att barnet skulle göra det och därmed få hjälp. På neurologiska kliniker 

vårdas patienter med hjärntumör varför detta resonemang troligen skulle kunna 

appliceras. 

Barnen i den schweiziska studien var mycket villiga att delta; 98% deltog. Det stämmer 

med den kliniska erfarenheten att barnen kommer med då föräldrarna är motiverade. 

Författarna konstaterar att det krävdes omfattande motivation av både patienter och 

personal för att rekrytera. Det fanns vid en jämförelse större motivation hos patienter att 

delta i somatiska forskningsprojekt. Liksom i min läkarintervju framkom en rädsla hos 

deltagande  läkare att inte patienten skulle få tillräckligt stöd vid vidare remittering.  

Orsaker till att patienter avböjde överrensstämde med resultatet av mina läkarintervjuer.  

Det fanns de som ansåg att detta är en inre familjeangelägenhet och inte något som 

vården ska lägga sig i samt att man inte ville oroa barnen i onödan. Liksom en utav de 

intervjuade läkarna i föreliggande studie tog upp så tänkte vissa patienter i den 

schweiziska studien att de yngre barnen, förskolebarn kunde ta skada av den negativa 

informationen, patienten hade önskan om att erbjuda en lycklig barndom och så länge 

som möjligt skydda barnen. Likaså fanns i bägge en osäkerhet hos patienten om när och 

hur det var lämpligt att informera sina barn. 

Att vården går in i dessa frågor kan vara kontroversiellt, det ses som en 

familjeangelägenhet, det visade sig då en i etiskt svåra vårdfrågor ofta anlitad filosof 

spontant ställde sig frågande: ”Vad har samhället och vården med dessa frågor att 

göra”? (Chenic, 2011) 

Eftersom läkarna är viktiga genom sin roll som dörrvakt så kan det vara av intresse att 

förstå dilemmat ur deras perspektiv när det gäller att lämna svåra besked. Att ge svåra 

besked till barnen jämfördes av läkarna i intervjuerna med hur det är när det gäller 

patienter. Det finns en levande diskussion angående att lämna svåra besked, frågan om 

när, hur och varför. Det finns en risk för traumatisering. Tre artiklar från läkartidningen 

tar upp och speglar en föränderlig syn på detta ämne, Färdow och Stolt (2000), Lökk 

(2005) och Nilsson (2010). Den första artikeln har den talande titeln har titeln ”Ska man 

alltid berätta allt?” Där diskuteras övergången från den paternalistiska rollen som läkare 

där man ansvarade för när man tyckte patienten tålde sanningen. Man börjar gå över till 
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ett förhållningssätt där man talar om patientens autonomi. Patientens rätt att bestämma 

över vilken och hur mycket information man vill ha om sitt tillstånd. I början av 1900-

talet var det vanligt att läkaren inte gav en svårt cancersjuk patient besked om 

diagnosen. Det antogs ta bort livslusten och beskedet gavs i stället till de anhöriga. 

Artikelförfattaren menade att detta synsätt fortfarande levde kvar bland läkare i 

Medelhavsländerna och i Östeuropa där man informerade nära anhöriga om patientens 

tillstånd även då patienten själv begärt att få bli informerad. I artikeln från 2005 

redovisas nya modeller för hur svåra besked ska framföras i flera steg, från den egna 

förberedelsen för läkaren, hur man lämnar beskedet och uppföljning. Där betonas vikten 

av rätt information i rätt tid för patient och närstående då det visat sig att det ökar 

känslan av kontroll och adaptiv coping. Artikeln från 2010  lyfter fram vikten av bevarat 

hopp och att hoppfullheten ska balanseras med realismen så att patienten får en 

möjlighet att bearbeta sina känslor och sin situation. Författaren som är under 

specialistutbildning menar att man ska närma sig en dålig prognos med inställningen att 

”hoppas på det bästa men förbereda sig för det värsta”. Hopp menar hon kan ha fler 

betydelser än att bli frisk, det kan innebära en önskan om smärtfrihet eller en fridfull 

död. Enligt artikeln saknas det i läkarutbildningen undervisning i det svåra samtalet. 

 

Slutord 

Barn till neurologiskt sjuka föräldrar löper en risk för egen psykisk ohälsa. Barnens 

föräldrar är patienter på Neurologiska kliniken, läkarna där har en viktig position, de har 

patientens förtroende och de kan informera patienten om barnens situation. 

Föreliggande studie visar att läkare i sin roll som portvakt behöver bli övertygade om 

vikten av ett familjefokuserat arbetssätt och ett tvärprofessionellt samarbete. Dessa 

resultat framkommer i mitt projekt och stöds också av annan forskning. Trots att det 

saknas forskning utifrån svenska förhållanden så stärker detta min uppfattning att det är 

en generell kunskap som inte är knuten till landet, möjligen Europa. 

Det behövs metoder att erbjuda barnen och familjerna stöd, dessa behöver provas ut. 

Många nämner tonåringarna som särkilt utsatta. Detta kan bero på att det först är senare 

tids forskning som tolkat de mindre barnens uttryck och reaktioner. Det finna olikheter 

när det gäller olika sjukdomars inverkan, när och vilken intervention är lämplig och 

behov av vidare forskning finns. Liksom hur olika faktorer samverkar som skydds och 

riskfaktorer i  olika situationer. 

Mina sammanfattande intryck är att familjeperspektivet behöver tid. Det är en 

omställning för både läkare, annan personal och även för patienterna. Läkaren inom 

neurologin kommer nära sina patienter, det blir svårt att också inta ett barnperspektiv de 

måste därför släppa in andra professioner.  

Det finns många studier som visar på behov hos barn och familjer. Däremot saknas 

studier angående hur denna kunskap ska implementeras i den medicinska vården. Att 

föreliggande studie lyfter fram de stora svårigheter som helt uppenbart finns med 

implementeringen gör den ovanlig och viktig. Den schweiziska studien som citeras var 

den enda som fanns där detta redovisas, den fanns dessutom endast att tillgå på tyska. 

Det finns i forskarsamhället en tendens till att inte vilja redovisa motgångar och 

negativa utfall. Detta försvårar en realistisk utveckling av det stöd som krävs. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

1. Varför tror du att det inte kommer några remisser för BFI? 

2. Varför skickar inte du några remisser för BFI? 

3. Tror du att det är bra för patienterna att delta i BFI? 

4. Tror du att det är bra för barnen att delta i BFI? 

 

Bilaga 2. Samtalsmodellen BFI 

Metoden är upplagd som en serie samtal mellan professionella och familjen. Den syftar 

till att främja föräldraskapet och öka föräldrarnas medvetenhet om skyddsfaktorer för 

barnen liksom barnens förståelse för situationen. Den preventiva aspekten syftar till att 

minska risken att barnen själva insjuknar i depression genom att stärka skyddsfaktorer 

och motståndskraft, resiliens.  Metoden innehåller även psykoedukativa delar som 

bidrar till att öka barnets förståelse för förälderns sjukdom. En av de viktigaste 

skyddsfaktorerna för barn är åldersrelaterad information (Beardslee, 2002).  

Beardslee lyfte fram vikten av att barn får uttrycka sina känslor och få höra att det inte 

är deras fel att föräldern har drabbats av psykisk ohälsa.  

Metoden innehåller delar inspirerade av olika teoribildningar såsom psykodynamisk 

teori, systemteori, kognitiv teori, anknytningsteori, affektteori.  

BFI är inte lämpligt då det är en akut kris i familjen eftersom det är viktigt att 

föräldrarna har beredskap att fokusera på barnets situation.   

Som stöd för samtalen finns en manual och loggbok. Det krävs utbildning i metoden för 

att få använda den. Utbildning omfattar 10 heldagar varav 5 teoretiska och 5 

handledningstillfällen. 

Samtalens struktur, sammanställda utifrån manual. 

Samtal 1: Båda föräldrarna eller en ensamstående förälder är närvarande 

Man går igenom den sjuke förälderns, patientens sjukdomshistoria, vad sjukdomen har 

inneburit för patienten själv, partnern, för barnen, vad barnen kan ha sett och upplevt av 

sjukdomen. Föräldrarnas oro för barnen och föräldrarna formulerar målsättningen för 

interventionen.  

Samtal 2: Har fokus på den andra förälderns historia med sjukdomen i familjen, vad 

sjukdomen inneburit för partner samt barnen. Man går igenom varje barns styrkor, 

skydds- och riskfaktorer. Barnintervjun förbereds. 

Samtal 3: Varje barn intervjuas individuellt. Behandlaren söker få en bild av 

barnet utifrån risk- och skyddande faktorer. Barnet frågor inför familjesamtalet 

förbereds.  

Samtal 4: Med föräldrar. Återkoppling från samtalen med barnet/barnen. Planerring av 

familjeträff utifrån det föräldrarna vill och kan berätta, vad barnet/barnen sagt och frågat 

efter. Föräldrarna avgör vad som ska tas upp.  

Samtal 5: Familjesamtal. Föräldrarna uppmuntras att berätta själva för barnen om 

förälderns sjukdom. Tanken är att detta samtal ska starta en dialog som kan fortsätta 

inom familjen även efter BFI. Behandlaren har en stödjande och uppmuntrande roll men 

håller en låg profil. 

Samtal 6: Är ett uppföljande samtal efter en månad. Uppföljning efter ett halvår 

rekommenderas också. Om föräldern har behov, känner oro eller har funderingar, kan 

de kontakta behandlaren.  
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Bilaga 3 Information till patienter om BFI-studien. 




