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SLUTRAPPORT 

BAKGRUND 

Vårdgivare har genom 5 kap 7 § i Hälso- och Sjukvårdslagen uppdraget att ge 

råd, stöd och information till barn som närstående. En lag som genererat 

rutiner inom verksamheter i vården. Med barnfamiljer avses familjer med barn 

upp till 18 år. Rutiner för barn som närstående behöver översyn kontinuerligt 

utifrån lagen och vad forskningen inom cancervården visar. I forskning kring 

familjeperspektivet finns behovet av stöd uttalat. Det påvisas att föräldrar 

eftertraktar professionellt stöd gällande att hantera livssituationen som cancer 

sjuk utifrån ett föräldraperspektiv. Studier visar också att det för barn som lever 

med en förälder som har livshotande sjukdom, finns en ökad sårbarhet. 

Motståndskraften hos barnen ökar genom stödinterventioner. Enbart 

vetskapen om att stöd finns att tillgå kan ha en lugnande effekt på barnen.  

Utifrån att antalet cancerdrabbade familjer ökar, ökar även vårdens uppdrag i 

att stötta dessa familjer som lever med den ökade stress det inbär att ha en 

cancersjuk familjemedlem. I enlighet med Nationella vårdprogrammet för 

Cancerrehabilitering rekommenderas samtliga familjer med barn kontakt med 

kurator. Som kurator verkande på Palliativa enheten, Uddevalla sjukhus valde 

jag med den bakgrunden att titta på om familjer fick kontakt med kurator och 

hur behoven såg ut. 

DEFINE  

Under 2018 genomfördes, på den palliativ enhet där jag arbetar, ett 

förbättringsarbete. Jag fick genom teamsköterskan som genomfört arbetet ta 

del av underlaget. Av detta framgick genom en enkätundersökning och genom 

teamsköterskornas släktskapsdiagram, att närstående behövde ett utökat stöd.  

För att vidare undersöka problemområdena och definiera problemet/”Y ” 

användes, under ett antal möten med flera olika professioner, verktyg som 

släktskapsdiagram och fiskbensdiagram. Två kuratorer arbetande med mag-

/tarm och bröstcancer deltog i släktskapsdiagram. Två kuratorer inom palliativ 

vård samt personal på hematologen deltog i diskussioner, vilka mynnade ut i 

ett fiskbensdiagram. Fiskbensdiagrammet synliggjorde tänkbara 

orsakssamband och behov hos familjerna samt behov hos vårdpersonal. 

Därefter hölls intervjuer med 4 barnfamiljer rörande vilket behov av stöd de såg 

relevant.  

Flera teamsköterskor och utvecklingssköterska på palliativa teamet deltog i 

vidare diskussion kring utveckling av rutinen kring barnfamiljer på enheten.  
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Y = Kuratorsstödet till familjer med barn når inte alla och behöver utökas 

utifrån behov hos familjer och vårdpersonal på palliativa enheten synliggjorts. 

Hos familjerna finns osäkerheten i hur de ska kommunicera sjukdomstillstånd 

med barnen och funderingar över hur de ska förhålla sig till barnens reaktioner. 

Hos personal som arbetar med dessa familjer uttrycks komplexiteten i hur de 

ska förhålla sig till familjerna. Personalen beskriver även en svårighet i att 

hantera de egna känslor som väcks i situationen. 

Syftet med förbättringen är att nå fram med kuratorsstöd till samtliga 

barnfamiljer på palliativa enheten.  

Målet är således att alla barnfamiljer får kuratorskontakt. Målet är också att 

sänka stress och öka möjligheterna för barnfamiljerna att hantera sin situation. 

I förlängningen även ett sätt att öka tryggheten för vårdpersonalen i att bemöta 

dessa familjer.   

Tidsplanen är att ha infört ny rutin i november 2018 och ha följt upp huruvida 

den används, i slutet av februari 2019. I enlighet med ny rutin också revidera 

skriftligt formulerade ”Rutiner för barn som närstående på palliativa enheten” 

under mars 2019. En blankett för aktualisering hos kurator utformas och 

utvecklas allteftersom arbetet fortskrider. Förbättringsarbetet riktas mot 

familjer som har barn upp till 20 år och är inskrivna på palliativa enheten.  

MEASURE  

Släktskapsdiagram, fiskbensdiagram och intervjuer har genomförts för att 

insamla data. Intervjuerna har hållits med fyra barnfamiljer inom palliativ vård. 

Familjerna har eller har haft kuratorskontakt. De som svarat, har varit de 

vuxna. Antal inskrivna barnfamiljer och antal med kuratorskontakt har också 

mätts. 

Intervjufrågor 

1 Vilka tankar har Ni kring barnfamiljers behov av kuratorsstöd då en 

förälder/vuxen i familjen har sjukdom med begränsad överlevnad?  

2 Vad ser Ni är viktigt att få stöd i och tala om känslomässigt samt få 

information om/hjälp med socialjuridiskt i situationen?  

Kontakt med kurator - mätning  

Vid tre tillfällen har uppmätts hur många barnfamiljer som vid tidpunkt var 

inskrivna på enheten och hur många av dem som haft eller hade 

kuratorskontakt. Vid första mätning i november 2018 innan förbättring fanns 10 

familjer varav 7 hade haft kuratorskontakt. Vid andra tillfället i december 2018 
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fanns 12 familjer där samtliga haft kontakt och vid tredje tillfället i februari 2019 

fanns 9 familjer varav 8 haft kontakt. Således har antalet som erhåller 

kuratorskontakt ökat, men med tanke på det ringa antalet mätningar och den 

korta tidsperioden kan ingen slutsats dras. 

ANALYZE 

Intervjusvar   

1 Samtliga familjer svarade att de ansåg att alla familjer behövde någon form av 

kontakt, inte nödvändigtvis ett besök, men ett telefonsamtal med information 

och kontaktuppgifter till kurator. Även en uppföljande kontakt efter en tid för 

de som avböjt sågs av vikt av två familjer. Tre familjer lyfte vikten av att som 

föräldrar få stöd i att förhålla sig/ge stöd till barnen. Två ansåg att barnen 

behövde en egen kontakt för möjligheten att ge uttryck utan att behöva tänka 

på andras reaktioner och känslor. En familj ansåg att kuratorn var den 

viktigaste stödpersonen för barnen i vårdsammanhanget.  

2 Familjerna gav alla olika svar. Det sågs av stor vikt att kuratorn lyfte frågor 

kring barnen relevanta utifrån var familjen befann sig i sin enskilda situation. 

Att som vuxen få tid att bolla sina tankar kring barnen och vardagsliv samt sin 

parrelation, sågs ge kraft och öppna upp för vidare samtal i hemmet. Viktigt var 

också att få information om efterlevandeskydd, försäkringar, 

begravningsförberedelser och angående sorgegrupper samt barngrupper. Att få 

stöd i kontakt med andra aktörer som kommun, skola/barnomsorg nämndes 

också.  

Vad gäller svaren från familjerna ses dessa bekräfta forskningen om 

barnfamiljers behov och att 5 kap 7 § i Hälso- och Sjukvårdslagen behövs även 

om kan ta lång tid att implementera i en stor organisation som sjukvården. 

Svaren ifrån enkätundersökningen kan vara till god hjälp i de enskilda mötena 

med barnfamiljerna.  

IMPROVE 

Rutin 

Utifrån underlaget som tagits fram har kuratorer, kontaktsjuksköterskor och 

utvecklingssköterska arbetat vidare med frågan om hur en rutin skulle kunna se 

ut. Tidigare har familjerna muntligen av teamsköterska erbjudits 

kuratorskontakt, men det har inte talats om vilka frågor utifrån 

familjeperspektivet som kan vara viktiga eller vilka former av stöd som kan 

tillgås via kurator. Gruppen kom fram till att det mest gångbara alternativet att 

bepröva för att nå samtliga barnfamiljer, var att teamsköterska aktualiserar 

varje barnfamilj hos kurator. Kurator tar i sin tur personligen kontakt med 
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familjen för ett möte och om så inte är möjligt delges relevant information 

telefonledes. Stöd, råd och information ges till vuxna i familjerna och vid behov 

ges även stöd direkt till barnen.  

Informationen om ny rutin har delgetts på teamets morgonmöte och 

kommunicerats på APT samt via e-post. Vårdpersonal har således information 

om att kontakt alltid tas av kurator och att de som personal kan vända sig till 

kurator för aktualisering och konsultation samt för reflektion kring eventuella 

egna känsloreaktioner. En blankett för aktualisering har framtagits av kurator 

på teamet där den information som ses relevant för kontakten delges. Att 

kontakt tagits av kurator och namn på kuratorn samt telefonnummer skrivs in i 

patientbakgrund.  

CONTROLE 

Att rutinen som införts ger fler familjer kuratorsstöd har visats och uppföljning 

samt ytterligare utveckling av rutiner kring barn som närstående är under 

planering. 

LEARN 

Att utveckla enskilda delar inom verksamheten är tidskrävande men 

motiverande och kan generera ytterligare förbättringar på tangerande områden. 

En reflektion under arbetets gång är att det finns en tendens att fastna i sin 

egen professions utgångspunkt och egna tankar om vad patient/närstående 

behöver. För att kunna se problemområden mångfacetterat och hitta vägar till 

förbättring behövs samtliga professioners medverkan. Likaså för engagemang 

och bibehållen motivation. Stödet från chef är relevant. 

Eftersom de verkande inom organisationen kommer och går behövs 

fortlöpande översyn av förbättringar och vidare utveckling, annars riskerar 

förbättringsarbetet stagnera.  

På palliativa enheten hade flera personalbyten skett varvid det var svårt att 

hitta de skriftliga rutinerna. En lärdom som väckte frågan och gav vetskap om 

vilken form av informations-och frågematerial som fanns att tillgå och var den 

finns tillgänglig.  

Den blankett som utformades för att aktualisering av familj hos kurator blev 

uppskattad och ger bra information för inför kontakten med en familj.  

Av kurator Anna Falck med stöd i processen av kuratorschef och kuratorer arbetande inom 

cancervård samt flera professioner på Palliativa enheten på Uddevalla Sjukhus.  
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BILAGOR 
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