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Abstract 
Objective: The primary objective of this project thesis is to map out the knowledge that exists 

regarding children as next of kin to trauma patients. An additional aim is to explore what 

kinds of needs these children have. Finally, the thesis will shed some light on the Norwegian 

laws concerning children as next of kin. 

Methods: Literature review. 

Results: 16 publications were included. As was excerpts from four different Norwegian laws. 

The studies differed somewhat in regard to their choice of primary focus and method. The 

first topic explored, was the needs of next of kin to trauma patients, which turned out to be 

particularly that of information. Secondly, there was the subject of emotional reactions, 

adjustment and parenting in the aftermath of parental trauma. The findings appeared to 

revolve around post-traumatic stress symptoms and depression. The third focus area was 

clinical guidelines and laws, emphasising how to handle children as next of kin. The material 

encompassed literature reviews, clinical guidelines, quantitative and qualitative studies. 

Conclusion: This thesis covered a subject that is in dire need of more research. The limited 

number of relevant articles made it difficult to reach any final conclusions. However, there are 

some important tendencies worth mentioning. Mainly, children as next of kin to trauma 

patients expressed a need for more information about their parents’ condition and the 

subsequent long-term consequences. All forms of communication with these children have to 

be individualised. In Norway, healthcare workers are compelled by law to attend to children 

as next of kin. There is also supposed to be personnel dedicated to children as next of kin. 
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Forord 
En stor takk rettes til professor emeritus Arnstein Finset for god veiledning. 

Takk også til BarnsBeste for forslag til litteratur. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Barn som pårørende har de siste årene blitt viet stadig større oppmerksomhet. Det forskes på 

temaet, og det gjøres lovendringer for å sikre barna bedre rettigheter i rollen som pårørende. 

Men hva ligger det i å være barn og pårørende? For barn av traumepasienter, kan man kanskje 

tenke seg at det er noen ekstra faktorer som spiller inn når det kommer til deres opplevelse av 

situasjonen sammenliknet med andre pårørendegrupper. At mor eller far blir utsatt for et 

traume, medfører en brå og uventet forandring i barnets liv. Hverdagen og rutinene til barna 

blir satt på ventet, og før de vet ordet av det befinner de seg på et sykehus. Der kan de møte 

hektisk aktivitet, stort fokus på livreddende innsats, uvisshet rundt alvorlighetsgrad og flere 

andre elementer som kan oppleves stressende og skremmende. Det er derfor ikke utenkelig at 

disse barna kan ha behov som skiller seg noe fra barn i andre pårørendegrupper. 

I en multisenterstudie publisert av Akershus universitetssykehus HF i 2015, anslo forfatterne 

at det ut fra deres materiale vil være omtrent 300 000 barn årlig som er pårørende i somatiske 

spesialisthelsetjenester i Norge (1). Hvor mange av disse som vil være pårørende til 

traumepasienter, er vanskelig å anslå. Det som derimot kan sies sikkert, er at barn i 2018 

utgjorde 21,1 % av Norges befolkning (2). Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det de siste 5 

årene i snitt har vært 678 hardt skadde og 138 drept i veitrafikkulykker per år (3). Flertallet av 

de skadde, 523 pasienter, var i alderen 16-64 år. Å anta at flere av disse kan ha mindreårige 

barn, vil nok derfor medføre riktighet, uten at det foreligger nøyaktige tall for dette. Ved siden 

av veitrafikkulykkene, vil det også være bl.a. arbeidsulykker, fritidsulykker, fallulykker og 

vold. Heller ikke her vil det være unaturlig å finne pasienter med barn under 18 år. Disse 

barna skal, i tillegg til pasientene, også tas vare på. Spørsmålet blir da: hvordan? 

Det siste tiåret har det i norsk helsevesen og norsk helsepolitikk også vært rettet et søkelys på 

pasient- og brukerrettigheter. Som en konsekvens av dette, har lovverket rundt pårørende 

gjennomgått flere endringer. Av særlig interesse for denne oppgaven, er lovendringene som 

omfatter barns rettigheter som pårørende (4). I 2010 trådte endringene i helsepersonelloven og 

spesialisthelsetjenesteloven i kraft (5). Det ble også gjort endringer som trådte i kraft fra 2018. 

Med nevnte lovendringer som bakteppe, er det derfor svært aktuelt å belyse nettopp «barn 

som pårørende» ytterligere. 
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Ved siden av det rent juridiske, er det også spennende å få fram mer av det som foreligger av 

kunnskap rundt det kommunikasjonsfaglige. Som medisinstudent møter man flere situasjoner 

gjennom studietiden som krever kontakt med barn. Basert på egne erfaringer, er det 

tilsynelatende mange som synes kommunikasjon med barn er utfordrende. Det gjelder også 

leger og annet helsepersonell vi har kontakt med underveis. Med utgangspunkt i dette, er det 

ønskelig å øke kunnskapen rundt blant annet hvem som skal snakke med barn, når i forløpet 

det skal gjøres og hva man skal si. At en på 4 år og en på 16 år kan ha behov for ulik 

informasjon, er noe mange tenker seg til. Men akkurat hvilket nivå man skal legge seg på, kan 

være en utfordring. At det finnes individuelle forskjeller er heller ikke noe nytt for folk flest. 

Spørsmålet blir da hvordan dette skal håndteres i en ellers hektisk hverdag. Og hvilke 

hjelpemidler har man til rådighet? 

Spesifiseringen «barn som pårørende av traumepasienter» ble valgt da jeg på forhånd satt med 

et inntrykk av at andre pårørendegrupper innenfor særlig psykiatri og rus samt kreft var bedre 

ivaretatt med hensyn til barn. Dette er riktignok en subjektiv opplevelse, men samtidig en jeg 

føler har blitt styrket underveis i studiet. På de ulike avdelingene vi har vært innom, har det 

vært svært varierende utvalg av informasjonsbrosjyrer. Brosjyrer om barn som pårørende har 

vært særlig synlige nettopp på kreftavdelinger og i psykiatrien. Det sier riktignok ikke noe om 

den enkelte avdelings arbeid på dette området, men det er likevel en interessant bemerkning. 

1.2 Problemstilling 
Denne oppgaven har som hovedmål å kartlegge hva man vet om barn som pårørende til 

traumepasienter. Det er først og fremst av interesse å belyse akuttfasen, framfor 

rehabiliteringsfasen og den kroniske fasen. Grunnen til en slik begrensning, er ønsket om å få 

fram de ulike behovene som oppstår i en situasjon som lett kan oppleves svært uventet, 

dramatisk og uoversiktlig. Hva er, ifølge litteraturen, disse behovene? Skal det tas spesielle 

hensyn eller iverksettes egne tiltak når barn er pårørende? 

Ved siden av litteratursøket, er det også aktuelt å belyse det norske lovverket rundt barn som 

pårørende. Hvilke rettigheter har disse barna, og hvem skal følge dem opp?  
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1.3 Begreper 
Barn 

Begrepet «barn» varierer noe gjennom oppgaven. Så lenge det refereres til norske 

publikasjoner, defineres barn som alle mennesker under 18 år. I Medline vil et søk på 

«children» gi resultater knyttet til MeSH-termen «child», som er barn i alderen 6-12 år. 

Scopus benytter ikke MeSH-termer. De ulike artiklene det vises til har noe ulik definisjon av 

barn. Dette kommer tydelig fram i tabellen med resultatene. 

Pårørende 

I denne oppgaven brukes begrepet pårørende hovedsakelig når det snakkes om barn av 

pasient. Enkelte ganger vil det være snakk om definisjonen gitt i pasient- og 

brukerrettighetsloven, §1-3b (6): 

Pasientens og brukerens pårørende: den pasienten eller brukeren oppgir som 

pårørende og nærmeste pårørende. Dersom pasienten eller brukeren er ute av stand til å 

oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og 

løpende kontakt med pasienten eller brukeren, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende 

rekkefølge: ektefelle, registrert partner, personer som lever i ekteskapslignende eller 

partnerskapslignende samboerskap med pasienten eller brukeren, barn over 18 år, foreldre 

eller andre som har foreldreansvaret, søsken over 18 år, besteforeldre, andre 

familiemedlemmer som står pasienten eller brukeren nær, verge eller fremtidsfullmektig med 

kompetanse på det personlige området. Ved tvungen observasjon eller tvungent psykisk 

helsevern har den som i størst utstrekning har hatt varig og løpende kontakt med pasienten 

tilsvarende rettigheter som den nærmeste pårørende etter psykisk helsevernloven og loven 

her, dersom ikke særlige grunner taler mot dette. 

Traume 

Traume er et vidt begrep, brukt både når man snakker om psykologi/psykiatri og fysiske 

skader. I Bokmålsordboka er traume definert som «en enkeltstående opplevelse som har 

psykiske skadevirkninger» eller «kroppslige skader på grunn av enkeltstående tilfelle av 

ulykke eller vold» (7). I denne oppgaven omfatter traumebegrepet alvorlige skader som følge 

av ytre krefter, være seg multitraumer, ryggmargsskade, ervervet hjerneskade og liknende. 
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Brannskader er ikke inkludert i denne oppgaven. Målet er å inkludere kritisk skadde pasienter. 

I realiteten blir dette generelle/kirurgiske/traumatiske intensivpasienter, avhengig av 

definisjonene som brukes i de ulike artiklene. 
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2 Metode 

2.1 Litteratursøk 

2.1.1 Generelt 

For at artiklene skulle vurderes som passende for oppgaven, måtte de være skrevet på norsk, 

svensk, dansk eller engelsk. Artikler skrevet på andre språk ble ekskludert under 

gjennomgangen av titler og sammendrag. Det ble ikke satt noen begrensninger med tanke på 

publiseringsår, men flere av de eldste artiklene var ikke tilgjengelig i fulltekst. Dermed er det 

kun et fåtall av de inkluderte artiklene som er publisert før år 2000. 

Figur 1: PRISMA-diagram litteratursøk 
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2.1.2 Scopus 

Det ble gjort et søk på Scopus 13.01.19 med følgende søkeord: 

1. Multiple trauma OR 

2. Traumatic brain injury OR 

3. Spinal cord injury AND 

4. Children AND 

5. Relative 

Søket resulterte i 618 treff. Disse ble sortert etter relevans, og de 200 første ble deretter 

vurdert på bakgrunn av tittel og sammendrag. Kun 4 artikler sto igjen som relevante og 

tilgjengelige i fulltekst. Etter gjennomlesing av disse, ble 2 artikler vurdert aktuelle for denne 

oppgaven. 

Det ble også foretatt et søk 18.01.19. Søket så slik ut: 

1. Multiple trauma OR 

2. Traumatic brain injury OR 

3. Spinal cord injury AND 

4. Parental AND 

5. Children 

Dette søket ga 376 resultater. Også denne gangen ble det sortert etter relevans, og de 100 

første titlene og sammendragene ble gjennomgått. Etter fjerning av duplikater fra tidligere søk 

og treff uten tilgjengelig fulltekst, gjensto 2 artikler. Begge to ble beholdt etter nøyere 

gjennomgang.  
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2.1.3 Medline 

I Medline ble det gjennomført 3 ulike søk. 07.01.19 var søket slik: 

1. Multiple trauma OR 

2. Traumatic brain injury OR 

3. Spinal cord injury AND 

4. Family 

Punktene 1, 2 og 3 ble fokusert på følgende subheadings: nursing, psychology, rehabilitation 

og therapy. Det ble ikke gjort noen begrensninger på punkt 4. Søket førte til 136 treff. Alle 

artiklene ble vurdert ut fra tittel og sammendrag. Basert på dette og tilgjengelig fulltekst, var 

det 9 artikler igjen for gjennomlesing. Kun 2 artikler ble vurdert aktuelle. 

Et annet søk ble gjort 09.01.19, med følgende søkeord: 

1. Wounds and injuries AND 

2. Family 

Dette søket genererte 266 resultater. Også her ble titler og sammendrag lest gjennom, i tillegg 

til at artikler uten fulltekst ble fjernet, noe som førte til at kun 4 artikler behøvde nærmere 

gjennomgang. På bakgrunn av dette, var det etter gjennomlesing 2 artikler som ble vurdert 

interessante for oppgavens problemstilling. 

Det ble utført et tredje søk 10.01.19, med disse søkeordene: 

1. Wounds and injuries AND 

2. Family AND 

3. Child 

«Wounds and injuries» ble i dette søket fokusert på disse subheadings: nursing, psychology, 

rehabilitation og therapy. I alt ga dette søket 40 artikler. Det ble benyttet samme 

fremgangsmåte som tidligere – alle artikler ble vurdert basert på tittel og sammendrag. 
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Dermed gjensto 3 artikler etter fjerning av artikler med manglende fulltekst, eller duplikater 

fra tidligere søk. Dessverre kom det ingen relevante artikler ut av dette søket. 

2.1.4 Siteringer og referanser 

Etter søkene på Scopus og Medline var det 8 artikler som ble vurdert interessante. I et forsøk 

på å få et bredere grunnlag for oppgaven, ble det søkt etter siteringer av og gjennomgått 

referanser i disse artiklene. Dette ble gjort i Scopus. Artiklene ble gjennomgått i rekkefølgen 

nyest til eldst. Duplikater i referanser og siteringer ble fjernet fortløpende. Totalt ble det 

funnet 19 artikler basert på titler og sammendrag, samt tilgjengelig fulltekst. Alle disse ble 

lest gjennom, og ut ifra dette ble 7 artikler regnet for å være relevante. 

Tabell 1: Siteringer og referanser aktuelle artikler 

TITTEL ARTIKKEL 
(PUBLISERINGSÅR) 

ANTALL 
SITERINGER 

ANTALL 
REFERANSER 

INKLUDERTE 
ARTIKLER 

A survey of next of kin needs of 
trauma patients admitted to 
Intensive Care Units in South 
Africa (2017) 

0 37 0 

The needs of families of ICU 
trauma patients: an integrative 
review (2017) 

7 37 3 

Post-traumatic stress symptoms 
and psychological functioning in 
children of parents with acquired 
brain injury (2011) 

14 52 2 

Communicating information to 
families of polytrauma patients: a 
narrative literature review (2008) 

15 34 0 

Stress and coping among families 
of patients with traumatic brain 
injury: a review of the literature 
(2005) 

153 94 1 

The effect on parental traumatic 
brain injury on parenting and child 
behavior (1998) 

47 43 0 

The effects of parental traumatic 
brain injury on the behaviour of 
parents and children (1993) 

62 20 0 

Families experiencing a traumatic 
accident: implications and nursing 
management (1990) 

9 45 1 
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2.1.5 Anbefalt litteratur 

BarnsBeste ble kontaktet tidlig i forløpet for forslag om artikler eller annet materiell av 

interesse for oppgavens tema. De sendte en link til en multisenterstudie, «Barn som pårørende 

– Resultater fra en multisenterstudie». Dette var en studie som ikke hadde dukket opp i 

databasesøkene, og den kommer derfor som en studie nr. 16, ved siden av de 15 

artiklene/studiene referert til i PRISMA-diagrammet. 

2.2 Bakgrunnsmateriale 

2.2.1 Lovdata 

Det ble foretatt et fritekstsøk med søkeord «pårørende» den 22.07.2018 på www.lovdata.no. 

Søket ga 292 resultater, hvorav 23 av disse var søkeresultater i lover. Ut ifra dette, ble det 

vurdert at 4 lover skilte seg ut som særlig relevante i denne sammenheng.  
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3 Resultater 

3.1 Litteratur 

3.1.1 Generelt 

Publiseringsår, språk og kilde 

Av 16 publikasjoner, er 13 publisert på 2000-tallet. De resterende 3 er fra 1990-tallet. 15 

stykker er engelskspråklige, 1 er på norsk. Artiklene er fra 11 ulike land; 2 fra Australia, 1 fra 

Sør-Afrika, 1 fra Italia, 1 fra England, 1 fra Sveits, 1 fra Norge, 1 fra Danmark, 5 fra USA, 2 

fra Belgia/Nederland og 1 fra Frankrike. Totalt er det i denne oppgaven hentet publikasjoner 

fra 8 ulike tidsskrifter; Intensive and Critical Care Nursing, Brain Injury, Rehabilitation 

Nursing, Critical Care Medicine, Journal of Clinical Nursing, The American Journal of 

Respiratory and Critical Care Medicine, The Journal of Head Trauma Rehabilitation, AACN 

Clinical Issues in Critical Care Nursing. Det er også hentet en rapport fra en norsk 

multisenterstudie fra Helsedirektoratets hjemmesider. 

Studiedesign 

Materialet i denne oppgaven består av artikler med ulikt studiedesign; 1 med 

blandingsmetode, 6 med kvantitativ metode, 2 med kvalitativ metode, 6 litteraturstudier og 1 

kliniske retningslinjer. 

Populasjon 

Det var stor variasjon i populasjon. 3 artikler fokuserte kun på pårørende > 18 år. I 7 artikler 

studerte man barn av ulik alder. Totalt i artiklene er barn definert i aldersgruppen 2-23 år, men 

flere av dem så på smalere aldersspenn. Øvrige artikler har ikke definert pårørendes alder. 

Størrelse utvalg 

I studiene med barn, var det alt fra 6-140 barn som deltok. Studiene sett under ett, hadde 15-

1433 deltakere. Blant litteraturstudiene er det 12-94 artikler inkludert. Retningslinjene har 339 

kilder. 



11 
 

3.1.2 Tematikker 

Behov 

Flere av artiklene tar opp utfordringene rundt pårørendes behov. Mitchell et al. (8) utforsker 

hvorvidt pårørende har ulike behov på intensivavdelinger med og uten traumepasienter. 

Azoulay et al. (9) fokuserte også på pårørende ved både generelle og kirurgiske 

intensivavdelinger, men formålet deres var å se hvor tilfredse de pårørende var. Brysiewicz et 

al. (10) forholder seg derimot kun til intensivavdelinger med traumepasienter, og ser på 

hvordan behovene til pårørende utvikler seg i løpet av de første tre døgnene. Wetzig et al. (11) 

har også valgt å se på behovene til pårørende til traumepasienter ved intensivavdelinger. 

Verhaeghe et al. (12) har en liknende tilnærming som Wetzig et al., men de velger å fokusere 

ekstra på komapasienter. Innsnevringen til én undergruppe finner man også igjen i 

Friedemann-Sánchez et al. (13) sin artikkel, som har vurdert litteraturen rundt behovene til 

familien til pasienter med traumatisk hjerneskade. Til slutt kan det nevnes at Schlump-

Urquhart (14) har en tilnærming som skiller seg noe ut fra de ovennevnte, da hun har skrevet 

om hvordan pleiepersonalet på best mulig måte skal hjelpe pårørende med å få dekket deres 

behov. Rohleder et al. (15) har også en annen vinkling. De kommer også inn på støttebehov, 

men her gjelder det barn som bor med foreldre med hjerneskade i > 2 år etter skade. 

Med hensyn til å møte familienes behov, påpekes det av Azoulay et al. (9), Brysiewicz et al. 

(10), Wetzig et al. (11), Verhaeghe et al. (12), Friedemann-Sánchez et al. (13) og Rohleder et 

al. (15) at dette ikke skjer i tilstrekkelig grad. Særlig er det behovet for informasjon som 

understrekes som dårlig dekket. Det som kommer fram både hos Mitchell et al. (8), 

Verhaeghe et al. (12) og Schlump-Urquhart (14), er pleiepersonells undervurdering av 

pårørendes behov. Azoulay et al. (9) og Brysiewich et al. (10) trekker fram undergrupper med 

økte behov, eller behov som varierer fra de øvrige undergruppene. Friedemann-Sánchez et al. 

(13) berører også et liknende tema, der de trekker fram hvordan kjønn og relasjon til pasient 

kan påvirke behovene til pårørende. Tilsvarende gjør Brysiewich et al. (10) når de 

kommenterer behov sett i lys av sosioøkonomisk status. Mitchell et al. (8) konkluderer med 

ulike behov hos pårørende av traumepasienter og øvrige intensivpasienter, mens Wetzig et al. 

(11) har kommet fram til at det generelt ikke er forskjellige behov, med unntak av økt behov 

for å beskytte pasienten hos pårørende til traumapasientene.  
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Emosjonelle reaksjoner, tilpasning og oppdragelse 

Rohleder et al. (15) har også sett på hvordan barn som bor med en forelder med hjerneskade 

påvirkes psykologisk, og hva slags mestringsstrategier som benyttes. Noe av den samme 

tematikken finner man også i studien til Redolfi et al. (16). De har fokusert på hva slags 

emosjonell innvirkning det har på barnet å ha en forelder med en alvorlig ervervet 

hjerneskade. Dette ble gjort post-akutt, kort tid etter utskrivelse fra rehabiliterende 

sykehusopphold. Verhaeghe et al. (17) har også sett på familier til pasienter med hjerneskade, 

traumatiske sådan. Formålet deres var hovedsakelig å samle litteratur som omhandler stress 

og mestring hos disse familiene. De har i tillegg satt funnene inn i et teoretisk rammeverk. I et 

forsøk på å vurdere om posttraumatisk stress-symptomer hos barn av foreldre med ervervet 

hjerneskade er en reell utfordring, har Kieffer-Kristensen et al. (18) utført en kasus-kontroll-

studie. Barna ble vurdert opp mot barn av diabetespasienter, da det var forventet at disse ikke 

hadde hatt samme voldsomme opplevelse rundt og tilpasning til en forelders diagnose. Når 

det gjelder barns tilpasning etter en forelders ervervede hjerneskade, er dette et tema Tiar et 

al. (19) har sett nærmere på. Uysal et al. (20) har også valgt tilpasning som tema for sin 

studie. De var spesielt interessert i å forstå hvordan en forelders traumatiske hjerneskade ville 

påvirke oppdragelsen og barnets atferd. Dette ble utforsket i den kroniske fasen, > 2 år etter 

skade. Tematikken går også igjen i studien til Pessar et al. (21), som studerer effekten en 

forelders traumatiske hjerneskade har på atferden til både foreldre og barn. 

Både Rohleder et al. (15) og Kieffer-Kristensen et al. (18) finner relasjonelle forandringer 

mellom barn og forelder når en av foreldrene får en hjerneskade. Der Rohleder et al. omtaler 

barnets opplevelse av tap, peker Kieffer-Kristensen et al. på en betydelig økt risiko for 

posttraumatiske stress-symptomer hos disse barna. Også Verhaeghe et al. (17) problematiserer 

et økt nivå av stress hos pårørende så lenge som 10-15 år etter at et familiemedlem for en 

traumatisk hjerneskade. De understreker at unge familier med et dårlig støtteapparat er 

spesielt utsatt. Redolfi et al. (16) mener foreldre undervurderer tilstedeværelsen av 

emosjonelle vanskeligheter hos barn av foreldre med ervervet hjerneskade, og at foreldrenes 

ekteskapsrelasjon kan påvirke barnets emosjonelle utfall over tid. Tiar et al. (19) har funnet at 

det er varierende konsekvenser for barn når en forelder har fått en hjerneskade. De har sett økt 

forekomst av depresjon og ambivalens når det gjelder følelser og atferd, sammenliknet med 

øvrige barn fra andre befolkningsstudier. Disse funnene, særlig med tanke på depresjon, 

finner man igjen både hos Uysal et al. (20) og Pessar et al (21). Uysal et al. konkluderer også 
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med at oppdragelsen fra foreldrenes side endres, både i forhold til tiden før skade, og 

sammenliknet med andre familier. I deres studie har ikke barn noe økt forekomst av 

atferdsproblemer sammenliknet med barn av friske. Dette står i kontrast til Pessar et al. (21), 

som rapporterer økt utagerende atferd, ved siden av emosjonelle og relasjonelle problemer. 

Særlig utsatt er eldre barn. 

Kliniske retningslinjer og lovverk 

Davidson et al. (22) utarbeidet kliniske retningslinjer til bruk ved intensivavdelinger i USA. 

Retningslinjene er delt inn i flere underområder, bl.a. beslutningstaking, mestring hos 

familiemedlemmer, stress hos personalet i møte med familien, kulturell og religiøs støtte, 

besøk, tilstedeværelse ved visitt og ved gjenopplivning, samt omgivelser. Barn nevnes stedvis 

som en egen gruppe av pårørende, men ikke i utstrakt grad. I multisenterstudien publisert av 

Ruud et al. (1), er det også flere områder som dekkes. Ved siden av presentasjon av barn og 

foreldres situasjon og erfaringer rundt barn som pårørende, utforsker studien 

spesialisthelsetjenestens oppfølging av lovverksendringer anno 2010. Det pekes på mangler 

ved håndteringen av barn som pårørende både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten, i 

tillegg til forslag til forbedringstiltak. 
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Tabell 2: Oversikt inkluderte originalstudier 

Forfatter (år) Tittel Studiedesign Fokusområde Populasjon Størrelse utvalg 

(8) Mitchell et al. 

(2019) 

The needs of families of 

trauma intensive care patients: 

A mixed method study 

Blandingsmetode; 

spørreskjema og semi-

strukturert intervju 

Identifisere behovene til 

intensivpasienters 

pårørende. Kartlegge 

forskjeller og likheter 

mellom pårørende på 

generell intensiv (GICU) 

og traumatisk intensiv 

(TICU). Identifisere 

sykepleieres oppfattelse 

av behovene til TICU-

pårørende. 

Pårørende: >18 år, 

engelsktalende, besøkte 

pasient innlagt i >48 timer ved 

ett universitetssykehus i 

Australia. 

Sykepleiere ved TICU. 

 

GICU: akutte og elektive 

innleggelser, ikke traumatiske. 

TICU: akutte innleggelser 

grunnet traume. 

 

Totalt 156 deltakere; 

52 fra TICU, 52 fra 

GICU, 52 

sykepleiere. 

(10) Brysiewich og 

Chipps (2017) 

A survey of next of kin needs 

of trauma patients admitted to 

Intensive Care Units in South 

Africa 

Kvantitativ metode; 

tverrsnitts-studie, 

spørreskjema 

Vurdere behov i ulike 

kliniske og 

sosioøkonomiske 

settinger, samt vurdere 

endringer av behov fra de 

første 24 timene til etter 

72 timer. 

Pårørende til voksne 

traumepasienter ved to 

kirurgiske intensivavdelinger 

ved to sykehus i Sør-Afrika, 

ett offentlig og ett privat. 

Pårørende: >18 år, snakker 

engelsk eller isiZulu. 

Innen 24 t: 162 

pårørende; 114 ved 

offentlig sykehus, 48 

ved privat sykehus. 

Ved 72 timer: 139 

pårørende; 96 ved 

offentlig sykehus, 43 

ved privat sykehus. 
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(16) Redolfi et al. 

(2017) 

When a parent suffers ABI: 

Investigation of emotional 

distress in children 

Kvalitativ metode; 

observasjonsstudie og 

intervju 

Undersøke hva slags 

emosjonell og 

atferdsmessig påvirkning 

det å ha en forelder med 

alvorlig ervervet 

hjerneskade (ABI) har på 

et barn i løpet av den 

første tilpasningsperioden 

etter ABI. 

Barn av pasienter ved tre ulike 

rehabiliterings-sentre i Italia. 

Barn: 3-14 år, ingen tidligere 

historie med alvorlige 

sykdommer, nevrologiske 

eller psykiatriske lidelser eller 

rusproblemer som krever 

profesjonell hjelp. 

35 barn fra 25 

familier; 15 enebarn 

og 10 søskenpar. 

(15) Rohleder et al. 

(2017) 

A qualitative study of the 

emotional coping and support 

needs of children living with a 

parent with a brain injury 

Kvalitativ metode; 

semi-strukturerte 

intervjuer 

Undersøke emosjonell 

mestring og støttebehov 

hos barn av personer med 

ervervet hjerneskade 

(ABI). Forstå hvilke 

intervensjoner som vil 

kunne hjelpe disse barna. 

Deltakere valgt via en 

veldedig støtteorganisasjon øst 

i England. 

Barn: 7-16 år ved tidspunkt 

for forelders ABI. 

Foreldre: både forelder med 

og uten ABI deltok. 

Støttekontakt deltok. 

4 familier; 6 barn, 4 

foreldre med ABI, 2 

foreldre uten ABI. 

3 støttekontakter. 

(1) Ruud, T. et al. 

(2015) 

Barn som pårørende - 

Resultater fra en 

multisenterstudie 

Kvantitativ metode; 

utforskende tverrsnitts-

studie, 

multisenterstudie 

Komme med ny 

kunnskap om barn som 

pårørende i 

spesialisthelsetjenesten. 

Komme med råd om 

hvordan helsetjenesten 

skal kunne hjelpe denne 

gruppen. 

Pasienter, pårørende og 

behandlere ved fem 

helseforetak i Norge innenfor 

områdene somatikk (nevrologi 

og onkologi), psykisk 

helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling 

(TSB). 

Barn: 0-18 år. 

534 familier; 202 i 

somatikk, 199 i 

psykisk helsevern, 

133 i TSB. 

1433 spørreskjemaer 

totalt. 
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(18) Kieffer-Kristensen 

et al. (2011) 

Post-traumatic stress 

symptoms and psychological 

functioning in children of 

parents with acquired brain 

injury 

Kvantitativ metode; 

kasus-kontroll, 

spørreskjema 

Utforske posttraumatisk 

stress-symptomer og 

psykologisk fungering 

hos barn av foreldre med 

ervervet hjerneskade 

(ABI). 

Familier til pasienter med ABI 

rekruttert fra 5 rehabiliterings-

enheter i Danmark. 

Kontrollgruppe: hentet fra 

nasjonalt diabetesregister. 

Krav begge grupper: foreldre 

gift/samboere, ingen kroniske, 

terminale eller psykiatriske 

lidelser utenom affisert 

forelder. 

Barn: 7-14 år. 

35 familier med 

forelder med ABI. 

20 familier med 

forelder med 

diabetes. 

Kun ett barn fra hver 

familie deltok. 

(9) Azoulay et al. 

(2001) 

Meeting the needs of Intensive 

Care Unit patient families 

Kvantitativ metode; 

spørreskjema, 

multisenterstudie 

Måle intensivansattes 

evne til å møte familiens 

behov. Identifisere 

områder som kan 

forbedres for å øke 

familienes tilfredshet. 

Familiemedlemmer til 

intensivpasienter i Frankrike. 

43 intensivavdelinger; 21 

medisinsk/kirurgiske, 20 

medisinske, 2 kirurgiske. 

Av disse var 6 avdelinger 

pediatriske. 

Alder familiemedlemmer: 34-

59 år. 

43 intensiv-

avdelinger; 637 

pasienter, 895 

familiemedlemmer. 

(20) Uysal et al. (1998) The effect on parental 

traumatic brain injury on 

parenting and child behavior 

Kvantitativ metode; 

kasus-kontroll, 

spørreskjema 

Undersøke: oppdragelses-

ferdighetene til individer 

med traumatisk 

hjerneskade (TBI) og 

deres ektefeller, effekten 

foreldres TBI har på barn 

Familier rekruttert fra New 

York State bl.a. via journaler, 

interesseorganisasjoner og 

aviser. 

32 familier; 16 

familier med 

forelder med TBI, 16 

familier med to 

funksjonsfriske 

foreldre. 
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og effekten av en 

forelders TBI på 

depresjonsnivået til alle 

familiemedlemmene. 

Barn: 7-18 år, hjemmeboende. 

TBI: anså seg som funksjons-

hemmet, min. 2 år etter skade. 

Kontrollgruppe: funksjons-

friske foreldre 

Barn: 18 barn av 

foreldre med TBI, 26 

barn med 

funksjonsfriske 

foreldre. 

(21) Pessar et al. 

(1993) 

The effects of parental 

traumatic brain injury on the 

behaviour of parents and 

children 

Kvantitativ metode; 

spørreskjema 

Undersøke frekvens og 

omfang av barns 

psykologiske og 

atferdsmessige problemer 

som rapportert av frisk 

forelder når én forelder 

har hjerneskade, samt se 

på foreldrefaktorer 

assosiert med barnas 

problemer. 

Familier som deltok på 

rehabiliterende helgeopphold 

ulike steder i USA og Canada 

Barn: født før TBI, 

hjemmeboende ved tidspunkt 

for intervju, alder 2-23 år. 

24 familier med 

totalt 52 barn; 26 

gutter, 26 jenter. 
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Tabell 3: Inkluderte oversiktsartikler og retningslinjer 

(11) Wetzig et al. 

(2017) 

The needs of families of ICU 

trauma patients: An 

integrative review 

Litteraturstudie; 

oversiktsartikkel 

«Hva er behovene til 

familiene til voksne 

traumatiske intensiv-

pasienter?». 

 

Familie til traumepasienter på 

intensivavdeling. 

16 artikler 

(19) Tiar et al. (2015) Impact of parental acquired 

brain injury on children: 

Review of the literature and 

conceptual model 

Litteraturstudie; 

oversiktsar tikkel 

Økt innsikt i 

påvirkningen en forelders 

ervervede hjerneskade 

(ABI) har på barns 

utvikling og tilpasning. 

 

Barn med foreldre med ABI. 12 artikler 

(13) Friedemann-

Sánchez et al. (2008) 

Communicating information 

to families of polytrauma 

patients: A narrative literature 

review 

Litteraturstudie; 

oversiktsartikkel 

Sammenfatte det man vet 

om informasjonsbehovet 

til omsorgspersoner i 

familie med personer 

med traumatisk 

hjerneskade (TBI). 

 

Omsorgsgivere i familie med 

TBI-pasienter. 

19 artikler 

(22) Davidson et al. 

(2007) 

Clinical practice guidelines for 

support of the family in the 

patient-centered intensive care 

unit: American College of 

Critical Care Medicine Task 

Force 2004-2005 

Litteraturstudie; 

retningslinjer 

Utvikle kliniske 

retningslinjer for støtte til 

pasienter og familie på 

intensivavdelinger for 

alle aldersnivåer i USA. 

Pasienter på 

intensivavdelinger og deres 

familie. 

339 referanser i 

referanselisten. 
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(17) Verhaeghe et al. 

(2005) 

Stress and coping among 

families of patients with 

traumatic brain injury: A 

review of the literature 

Litteraturstudie; 

oversiktsartikkel 

Strukturere tilgjengelig 

informasjon om de 

psykologiske reaksjonene 

til familiemedlemmer 

konfrontert med 

traumatisk hjerneskade 

(TBI). 

Familiemedlemmer til TBI-

pasienter. 

94 artikler. 

(12) Verhaeghe et al. 

(2005) 

The needs and experiences of 

family members of adult 

patients in an intensive care 

unit: A review of the literature 

Litteraturstudie; 

oversiktsartikkel 

Strukturere tilgjengelig 

vitenskapelig kunnskap 

om behov og erfaringer 

til familiemedlemmer til 

intensivpasienter, med 

særlig vekt på 

komapasienter. 

Familiemedlemmer til 

intensivpasienter, særlig 

komapasienter. 

46 artikler. 

(14) Schlump-Urquhart 

(1990) 

Families experiencing a 

traumatic accident: 

Implications and nursing 

management 

Litteraturstudie; 

oversiktsartikkel 

Drøfte psykososial 

innvirkning av 

traumatiske hendelser på 

familier og metoder for å 

håndtere disse familiene. 

Pårørende til traumepasienter. 45 referanser i 

referanselisten. 
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3.2 Lovverk 

3.2.1 Lov om helsepersonell m.v. 

Helsepersonellovens (23) kapittel §§1-3 omtaler lovens formål, virkeområde og definisjoner. 

Kort oppsummert er loven ment å ivareta pasientsikkerhet, samt tillit til helsepersonell. I 

hovedtrekk er den gjeldende for alt helsepersonell i Norge med autorisasjon eller lisens, 

studenter innenfor helsefag og annet type personell i helse- og omsorgstjenesten eller apotek 

som utfører «…enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, 

helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål…». 

Av særlig interesse for denne oppgaven, er §10 a, Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta 

mindreårige barn som er pårørende til foreldre eller søsken, som trådte i kraft fra 2010, med 

endringer om barn som pårørende til søsken fra 2018. 

Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig 
oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av at barnets forelder eller søsken er 
pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller 
skade. 

Helsepersonell som yter helsehjelp til pasient som nevnt i første ledd, skal søke å 
avklare om pasienten har mindreårige barn eller mindreårige søsken og vedkommendes 
informasjons- eller oppfølgingsbehov. 

Når det er nødvendig for å ivareta behovet til pasientens mindreårige barn, skal 
helsepersonellet blant annet 

a) samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby 
informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av taushetsplikten 
skal helsepersonellet også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, å ta 
del i en slik samtale.innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet 
anser som hensiktsmessigbidra til at barnet og personer som har omsorg for 
barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om 
pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. Informasjonen 
skal gis i en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger.Når det 
er nødvendig for å ivareta behovet til pasientens mindreårige søsken, skal 
helsepersonellet blant annet tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Så 
langt det er mulig, skal det gjøres i samråd med foreldre eller andre som har 
omsorgen for søskenet. Tredje ledd bokstav b og c gjelder tilsvarende. 
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Ved siden av §10a, er det verdt å merke seg endringen i § 25 tredje ledd, som også trådte i 

kraft fra 2010. Den sier at «Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte 

opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å ivareta behovene til 

pasientens mindreårige barn eller mindreårige søsken, jf. § 10a.». 

3.2.2 Lov om pasient- og brukerrettigheter 

Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven (6), er å sørge for at den norske befolkningen 

gjennom rettigheter oppnår samme tilgang på tjenester av god kvalitet når de har behov for 

helse- og omsorgstjenester. På denne måten skal tillitsforholdet mellom helsevesen og 

pasient/bruker ivaretas, ved siden av at respekten for enkeltindividet opprettholdes. I §3-3 står 

det «Dersom pasienten eller brukeren samtykker til det eller forholdene tilsier det, skal 

pasientens eller brukerens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens eller brukerens 

helsetilstand og den helsehjelp som ytes…». 

Videre omtales informasjonens form på følgende måte i §3-5: 

Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, 
modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull 
måte. 

Personellet skal så langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og 
betydningen av informasjonen. 

Opplysning om den informasjonen som er gitt, skal nedtegnes i pasientens eller 
brukerens journal. 

3.2.3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

Helse- og omsorgstjenesteloven (24) har bl.a. til formål å sikre samhandling, sørge for 

opplæring av pasienter og deres pårørende, i tillegg til å stå for helsefremmende tiltak ved 

sykdom og skade. Det understrekes at helsepersonelloven også gjelder tilsatte i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste. I §3-6 omtales kommunens ansvar overfor pårørende. Der heter det 

at «Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig 

pårørendestøtte blant annet i form av: 1. opplæring og veiledning, 2. avlastningstiltak, 3. 

omsorgsstønad». 

Når det gjelder informasjon, står det i §4-2a følgende: 
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Kommunen skal sørge for at det gis slik informasjon som pasient og bruker har rett til 
å motta etter pasient- og brukerrettighetsloven §3-2. Tilsvarende gjelder informasjon til 
pasientens og brukerens nærmeste pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven §3-3 
tredje ledd… 

3.2.4 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 

Formålet med spesialisthelsetjenesteloven (25) er sammensatt, men handler i all hovedsak om 

å fremme folkehelsen, sørge for kvalitetssikring av tjenestetilbudet, fremme likeverdig tilbud 

med best mulig utnyttede ressurser, samt god tilgjengelighet og individualiserte 

behandlingstilbud. Av størst interesse for oppgaven, er §3-7a, som omhandler barneansvarlig 

personell. 

Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha 
barneansvarlig personell. Barneansvarlig personell skal ha ansvar for å fremme og 
koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige som er pårørende barn eller søsken av 
psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter, eller 
etterlatte barn eller søsken etter slike pasienter.  
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4 Diskusjon 

4.1 Metodevurdering 

4.1.1 Metodevalg 

Målet med oppgaven var å kartlegge hva man vet om barn som pårørende til traumepasienter. 

Et litteraturstudie åpner opp for nettopp dette. Ulempen er at det kan bli vanskelig å få nok 

relevante artikler dersom temaet er lite studert tidligere. Det var også litt av opplevelsen 

underveis i dette arbeidet. Avveiningen som måtte gjøres bar derfor preg av å balansere 

mellom det vide og det snevre, i håp om å få med alt av relevans, men samtidig ikke drukne i 

litteratur. Av den grunn har artiklene som ble inkludert en noe bredere tematikk enn ønskelig, 

men det ble ansett nødvendig for å kunne beholde problemstillingen. Ved å benytte studier 

basert på subpopulasjoner av traumepasienter, kan det hende at enkelte behov framstår som 

viktigere enn det de måtte være for pårørende av traumapasienter generelt. Samme logikk må 

kunne benyttes når det gjelder studier utført på en voksen populasjon kontra barn. Likevel er 

det verdt å løfte fram funnene, da det viser seg å være flere likhetstrekk. Det må samtidig 

utvises forsiktighet når det gjelder endelige slutninger. 

4.1.2 Søkestrategi 

Databaser 

Gjennom søk i Medline og Scopus, ble et bredt utvalg av den biomedisinske litteraturen 

tilgjengelig. Medline ble valgt på bakgrunn av at det er en medisinsk database, mens valget av 

Scopus skyldtes bredden i databasens innhold. Det kan tenkes at det ville blitt funnet 

ytterligere studier og artikler ved bruk av flere databaser, som f.eks. CINAHL eller PsychInfo, 

men dette ble vurdert for omfattende for denne oppgaven. I tillegg er begge disse databasene 

smalere enn f.eks. Scopus, da de har publikasjoner fra hhv. sykepleie og psykiatri. Søkene ble 

utført tett opp mot oppgaveskrivingen, og på den måten har også de aller nyeste 

publikasjonene blitt inkludert. 
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Søkeord 

Som beskrevet under metode, ble det brukt flere søkeord i ulike kombinasjoner. Utfordringen 

var å finne søkeord som dekket temaet godt nok til å få funn, men samtidig ikke så bredt at 

det ble altfor mange resultater å se igjennom. Et søkeord som «trauma» var eksempelvis altfor 

bredt, og inkluderte stort sett en drøss med artikler om psykologisk traume, i motsetning til 

fysisk traume. Det viste seg også vanskelig å finne gode søkeordskombinasjoner for å få barn 

som pårørende. I Medline benyttes MeSH-termer, men det var ikke mulig å finne en MeSH-

term for «barn som pårørende». Generelt var det også krevende å finne et godt ord for 

pårørende. Det ble blant annet forsøkt med «relative» og «family». «Next of kin» og andre 

liknende uttrykk viste seg å falle inn under MeSH-termer som «family», eller å være lite brukt 

eller brukt i andre sammenhenger enn de av relevans for oppgaven. 

Det er også verdt å gjenta at MeSH-termen «child» dekker barn i alderen 6-12 år. Dermed kan 

det hende at det ville generert noen flere resultater om også andre aldersbeskrivende ord 

hadde blitt benyttet, slik som «adolescent», «child, preschool», «minor» m.fl. 

I problemstillingen ble det presisert at oppgaven skulle fokusere spesielt på akuttfasen. Det 

ville derfor vært naturlig å inkludere «acute» eller «emergency» eller liknende i søkene, men 

dette ble ikke gjort. Begrunnelsen er, som nevnt over, ønsket om ikke å søke for smalt og 

dermed gå glipp av relevant litteratur. 

Avgrensinger 

I utgangspunktet var det ingen avgrensninger i forhold til publiseringsår. Det som dog kan ha 

vært utslagsgivende når man ser at den inkluderte litteraturen stort sett er fra de siste 20 årene, 

er avgjørelsen om å kun inkludere materiale som var tilgjengelig elektronisk. At det kan ha 

utelukket enkelte studier av interesse, er absolutt en mulighet. Samtidig skal det sies at noen 

av titlene som dukket opp i søkeprosessen lå ute elektronisk, men disse var likevel ikke 

tilgjengelig, da UiO ikke har kjøpt tilgang til dem. 

4.1.3 Kvalitetsvurdering 

Blant de seks litteraturstudiene, er det tre artikler som har et fyldig avsnitt viet begrensninger 

og svakheter. Tiar et al. (19) beskriver de inkluderte studiene som heterogene, utvalgene som 

små, og materialet overrepresentert av tverrsnittstudier. Dette mener de gjorde studiene 
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vanskelige å sammenlikne og vurdere skikkelig. Utfordringene rundt manglende relevans for 

barn, i tillegg til flere andre potensielle problemområder, ble også diskutert. Wetzig et al. (11) 

gjør også rede for mangler i litteraturen de har samlet når det gjelder populasjon. De 

diskuterer videre studiedesign på inkluderte originalstudier, mulighet for gode 

sammenlikninger samt overførbarhet. Verhaeghe et al. (12) kommenterer den utstrakte bruken 

av Critical Care Family Needs Ineventory (CCFNI) i de kvantitative studiene de har inkludert, 

og drøfter hvorvidt flere kvalitative studier ville bidratt til å fylle kunnskapshull og på den 

måten ha gitt oversiktsartikler som kan være mer bastante i konklusjonene. Enkelte av de 

øvrige litteraturstudiene har en liten setning om problemet med å dra konklusjoner, som 

Friedemann-Sánchez et al. (13), som indikerer at flere intervensjonsstudier kunne ha styrket 

kvaliteten på oversiktsartikkelen deres. Artikkelen til Schlump-Urquhart (14) skiller seg ut 

negativt. Metoden er ikke beskrevet med ett ord, og det er vanskelig å forstå akkurat hvor 

informasjonen samlet i tabeller stammer fra. Dette står i sterk kontrast til artiklene til Tiar et 

al. (19), Wetzig et al. (11) og Verhaeghe et al. (12), som ved siden av å ha vurdert materialet 

sitt, også presenterer inkluderte studier i oversiktlige tabeller. Også de kliniske retningslinjene 

ved Davidson et al. (22) har en god metodebeskrivelse og vurdering av materiale. De har 

gjennomgående benyttet seg av Cochrane-metodologi. 

Det er ikke foretatt noen systematisk kvalitetsvurdering av originalstudiene ved hjelp av 

QATSDD eller liknende verktøy. De mest sentrale elementene ved kvalitetsvurderinger 

generelt blir riktignok presentert kortfattet. Når det gjelder de inkluderte studiene, er det 

gjennomgående tydelige problemstillinger, detaljerte metodegjennomganger og refleksjoner 

rundt metodevalg og begrensinger. En gjenganger hva gjelder begrensninger, er størrelsen på 

utvalg. Dette problematiseres i flere av artiklene, bl.a. hos Pessar et al. (21), Redolfi et al. (16) 

og Rohleder et al. (15). Rohleder et al. presiserer også utfordringene rundt generalisering når 

populasjonen er heterogen. Et annet gjentakende tema, er muligheten for ulike former for 

bias. I så henseende er det særlig seleksjonsbias som vektlegges. Den muligheten løftes fram 

spesielt hos Uysal et al. (20) og Ruud et al. (1). Kieffer-Kristensen et al. (18) trekker fram 

styrken ved å benytte seg av en kontrollgruppe. De viser riktignok også til svakheter i studien 

deres, bl.a. egenrapportering, dårlig oppslutning og et begrenset utvalg deltakere. Mitchell et 

al. (8) påpeker at intervjuene ble foretatt på ulike tidspunkt i sykdomsforløpet, noe som kan 

ha hatt betydning for hvordan de pårørende rangerte behovene sine. Brysiewicz et al. (10) tar 

opp muligheten for at spørreskjemaer muligens ikke rommer alle behovene de pårørende har. 

Ruud et al. (1) nevner også en liknende problemstilling, men fokuserer mer på hvorvidt 
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spørsmålene er tydelig nok formulert. Også Azoulay et al. (9) belyser svakheter ved metode, 

som manglende validering og cut-off-verdier, noe som vanskeliggjør sammenlikning og 

muligheten for å få et større perspektiv. Ytterligere svakheter som eventuelle geografiske 

variasjoner, trekkes også fram som et hinder for videre sammenlikning.  

4.2 Diskusjon av innhold 

4.2.1 Tematikker 

Behov 

Behovet for informasjon framstår som viktigst for pårørende. Dette sees på tvers av studiene, 

og ser ut til å gjelde barn så vel som voksne, til tross for at litteraturen rundt barn er noe 

begrenset. Hvilken informasjon som skal gis til hvilke tidspunkter, er det vanskelig å si noe 

sikkert om, men det kan se ut som om informasjonsbehovet øker de første dagene på en 

intensivavdeling (10). Friedemann-Sánchez et al. (13) presiserer behovet for å gjenta 

informasjonen som gis, mens Azoulay et al. (9) trekker fram pårørendes ønske om å få sentral 

medisinsk informasjon fra én lege. Det er også funnet at pårørende ønsker daglig kontakt med 

lege, i tillegg til nær oppfølging fra sykepleier (12). Ved å kunne forholde seg til færrest 

mulig leger og sykepleiere, kan man redusere sannsynligheten for at motstridende 

informasjon blir gitt. Det er også svært viktig at helsepersonell er trygge i møtet med de 

pårørende, slik at det åpnes opp for god kommunikasjon videre, og det gis rom for lufting av 

øvrige behov (14). I hvor stor grad de ulike funnene kan overføres til barn som pårørende av 

traumepasienter, er usikkert. Allikevel sees det en tendens til at barn rapporterer at de har fått 

mangelfull informasjon om foreldrenes helsetilstand og konsekvensene det har. De ytrer 

videre et ønske om et forum der de kan lufte følelser og tanker med andre barn i samme 

situasjon, framfor profesjonelle (15). Dette stemmer overens med anbefalingene fra Ruud et 

al. (1).  

Emosjonelle reaksjoner, tilpasning og oppdragelse 

Også når det gjelder emosjonelle reaksjoner, er det utfordrende å lande på et endelig svar. Det 

er rapportert i flere studier at barn har utviklet emosjonelle problemer etter at en forelder har 

fått en hjerneskade. De emosjonelle problemene sees som både sorg/opplevelse av tap (15) og 
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posttraumatiske stress-symptomer (18). Samtidig viser Verhaeghe et al. (17) at forekomsten 

av stress hos voksne pårørende er økt i såpass stor grad at det kreves profesjonell hjelp også 

10-15 år etter hjerneskade. Spørsmålet blir om dette er like gjeldende for barn, eller om det er 

andre langtidskonsekvenser for barn utsatt for det samme. Grunnet et begrenset antall studier 

på barn, både på kort sikt og over tid, lar det seg ikke gjøre å si noe sikkert om dette. Et viktig 

budskap som framstår som gjennomgående, er at de pårørende, være seg barn eller voksne, 

bør følges tettere enn det som praktiseres i dag. Redolfi et al. (16) etterlyser blant annet et 

strukturert oppfølgingsprogram for å forebygge kroniske psykologiske tilstander hos barn som 

pårørende av pasienter med ervervet hjerneskade. Med tettere oppfølging fra et profesjonelt 

apparat, byr det seg muligens også en anledning for flere studier. Dette vil på sikt kunne bedre 

tilbudet til barna ytterligere. 

Det virker også å være en sammenheng mellom foreldres ervervede hjerneskade og 

langtidsutsiktene til barnet med tanke på atferd i enkelte studier (19) (21). Uysal et al. (20) 

finner på den andre siden ikke økt forekomst av atferdsproblemer når det sammenliknes med 

barn av friske foreldre. Dessverre er det også på dette området begrenset med tilgjengelig 

forskning. Det som kan synes å gå igjen, er en økt risiko for depresjon. Om dette kan sees hos 

pårørende til andre grupper av traumepasienter, er uvisst, da dette ikke virker å være studert. 

Hvorvidt det er traumesituasjonen og behandlingen på sykehuset, eller et permanent eller 

langvarig økt pleiebehov som fører til den økte forekomsten av depresjon, er ikke sikkert. På 

bakgrunn av dette, er det derfor vanskelig å si hvorvidt økt forekomst av depresjon kan gjelde 

pårørende til alle traumepasienter eller ikke. 

Kliniske retningslinjer og lovverk 

Det faktum at det er utarbeidet kliniske retningslinjer (22) for å støtte pårørende bedre, sier 

noe om ønsket om å inkludere og følge opp pårørende bedre enn det som har blitt gjort til nå, 

fra et evidensbasert ståsted. Som diskutert underveis i denne oppgaven, har det i flere studier 

vært påvist mangelfull oppfølging av og tilrettelegging rundt pårørendes behov. Det er også et 

tema som har blitt belyst i de kliniske retningslinjene. Hvorvidt retningslinjene kan benyttes i 

andre land vil alltid være et betimelig spørsmål så lenge anbefalinger er tilpasset lokale 

forhold. Når det ikke sies noe om at den inkluderte litteraturen har vært begrenset til 

amerikanske studier, vil det ikke være unaturlig å tro at overføringsverdien til andre nasjoner 

er stor. Også Ruud et al. (1) kommer med anbefalinger basert på sine funn. Det framkommer 
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også kritikk rundt etterlevelsen av lovverket rundt barn som pårørende. Når helsetjenesten 

pålegges økt ansvar for oppfølging av disse barna, vil det være naturlig å spørre om det med 

dette også følger en økt tilgang på ressurser, av både økonomisk og kunnskapsmessig 

karakter. Det samme gjelder de kliniske retningslinjene. Dersom det ikke er midler til å 

gjennomføre anbefalte tiltak, vil man stå i fare for dårlig etterlevelse, noe som igjen gjør at 

behovene til de pårørende ikke følges opp tilstrekkelig. 

4.3 Lovverk og behov 
I Norge er pårørendes rettigheter lovfestet gjennom flere forskjellige lover. At man de siste ti 

årene har oppdatert lovverket, særlig med tanke på barn som pårørende, viser at det er et 

ønske på nasjonalt nivå om å involvere pårørende i større grad. Eller rettere sagt, man ønsker 

å sikre at pårørende landet over får så lik oppfølging som mulig. I tillegg skal det være tydelig 

hvilke instanser som står ansvarlig for de forskjellige tilbudene, og når ulike tiltak skal 

iverksettes. Særlig er det interessant å se at helseinstitusjoner som omfattes av 

spesialisthelsetjenesteloven (25) er pålagt å ha barneansvarlig personell, jfr. §3-7a. Det 

presiseres ikke i loven hvorvidt dette skal gjennomføres i form av tilleggsoppgaver til allerede 

eksisterende stillinger, eller om det skal opprettes egne stillinger. Ei eller legges det føringer 

for hvilket organisasjonsnivå en slik rolle skal forankres på. Dette problematiseres også i 

studien til Ruud et al. (1). Studien til Ruud et al. ble riktignok avsluttet før de siste endringene 

i lovverket som omfatter barn som pårørende (25) (23) trådte i kraft i 2018. Ettersom det er 

endringene som trådte i kraft i 2010 som var mest omfattende, vil funnene til Ruud et al. (1) 

likevel være av stor interesse. Spesielt er det verdt å merke seg følgende: «Lovendringen i 

2010 har ikke i tilstrekkelig grad ført til de planlagte endringene. Ytterligere tiltak er 

nødvendig, både organisatorisk, kunnskapsmessig, holdningsmessig og økonomisk.» (1). 

Lovverket skal i teorien åpne opp for et bedre tjenestetilbud for de pårørende. For å sikre et 

mest mulig helhetlig tilbud, er det viktig at det samarbeides godt og at det eksisterer gode 

plattformer for dokumentasjon. Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale 

helse- og omsorgstjenester er lovfestet (24) (25). Dessverre kan det virke som om dette 

samarbeidet ikke fungerer optimalt. Dette kan skyldes flere faktorer, men Ruud et al. (1) 

trekker fram mangelen på gode identifiseringssystemer som en mulig årsak på kommunalt 

nivå. I spesialisthelsetjenesten pekes det på for lite ressurser, eventuelt feil bruk av 

eksisterende ressurser, manglende opplæring og veiledning, i tillegg til organisatoriske 
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svakheter. At man skal gå fra å være pasientfokusert til å bli familiefokusert i møte med 

pasienter kan for mange medføre en ny tilnærming til arbeidsoppgavene, og med dette bør det 

følge veiledning. Helsepersonell er etter loven (23) pålagt å «…ivareta det behovet for 

informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha…». I §3-5 i pasient- og 

brukerrettighetsloven (6) heter det seg også at «informasjonen skal være tilpasset mottakerens 

individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn.». 

Som nevnt tidligere i oppgaven, framkommer det at barna opplever å ha fått for dårlig 

informasjon om forelderens helsetilstand og påfølgende konsekvenser. Dette også i Norge (1), 

til tross for lovverket av 2010 (23). 

4.4 Konklusjon 
Etter å ha gjennomgått litteraturen, er det tydelig at det er flere områder som bør vies litt 

ekstra oppmerksomhet. Aller viktigst er nok mangelen på forskning. Dette gjelder spesielt 

pårørende til traumepasienter som én gruppe, framfor undergrupper som traumatiske 

hjerneskader o.l., da sistnevnte er noe mer studert. Det gjelder også barn som pårørende, både 

som pårørende til traumepasienter og generelt. I første omgang er det nødvendig med flere 

studier, uavhengig av metode. På sikt vil det antakeligvis være berikende å få utført studier 

med forskjellig studiedesign for å sikre bredest mulig kunnskapsgrunnlag. 

Når det kommer til barns behov i rollen som pårørende, har barna tydelig gitt uttrykk for et 

ønske om mer informasjon enn det de har fått. All kommunikasjon med barn må være 

tilpasset den enkelte og inneholde mest mulig informasjon, både om den aktuelle situasjonen 

og om hva som kan forventes vedrørende forelderens sykdom framover. I Norge skal det være 

barneansvarlig personell i spesialisthelsetjenesten. Det er også sånn at alt helsepersonell har et 

ansvar for å finne ut hvorvidt pasienten har barn, samt å se til at barnets behov ivaretas. 
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