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Abstrakt   
Barn är en utsatt grupp där ålder och mognad påverkar möjligheten att 
förstå och hantera svåra situationer. Varje dag förlorar cirka 8 barn en 
förälder i Sverige, vilket ställer stora krav på vårdpersonalens kunskap om 
barnets behov av stöd. Syftet med denna integrerade litteraturstudie var 
att sammanställa kunskap för att sjuksköterskor ska kunna ge stöd till barn 
vars förälder förväntas dö eller har avlidit i slutenvården. Utifrån syftet 
formulerades två frågeställningar som handlade om vilka interventioner 
som kan stödja barn vars förälder är döende eller har avlidit samt vilket 
behov av ny kunskap om hur stöd ges till barn vars förälder är döende eller 
har avlidit. Studien genomfördes som en litteraturstudie, där den 
systematiska litteratursökningen resulterade i 22 artiklar, 15 kvalitativa och 
7 kvantitativa. Resultatet visar att barnet behöver tid för att bygga upp en 
relation till vårdpersonal. Barnet har många känslor som kan behöva 
komma till uttryck i samband med en förälders bortgång. Därmed är det är 
viktigt att tillgodose barnets välbefinnande på kort och lång sikt, vilket 
underlättas genom ett bra bemötande och delaktighet i vården. Resultatet 
visar även att vårdpersonalens kunskaper om att bemöta och samtala med 
barn i sorg är begränsad. Bristande stöd och obearbetade känslor i samband 
med förälderns bortgång kan orsaka påföljder i barnets liv framledes. Denna 
litteraturstudie belyser barnets behov av stöd i samband med vård 
föräldern samt den bristande kunskap vårdpersonal har vad gäller vilket 
stöd som kan ges till barn vars förälder är döende eller har avlidit. 

  
Nyckelord: Barn, sjuksköterska, sjukvårdspersonal, omvårdnad, stöd, döende 
eller avliden, förälder, litteraturstudie  
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I enlighet med Förenta Nationernas [FN] barnkonvention (Unicef, 2012, 1) räknas alla 

människor under 18 år som barn. Ett utdrag från Statistiska Centralbyrån [SCB], (2014) 

visade att 3,4 procent av barn upp till 18 år i Sverige hade förlorat en eller båda sina föräldrar 

under uppväxtperioden. Statistiken indikerar på att omkring 3000 barn varje år mister en 

förälder. Socialstyrelsen [SoS] (2013, s. 27) uppger att omkring åtta barn under 18 år dagligen 

förlorar en förälder i Sverige. Cancer anses vara den vanligaste dödsorsaken med en 

ungefärlig andel på 40 % av dödsfallen. Oftast är det förskolebarn som drabbas av en förälders 

bortgång. 

 

Bolt, Pasman, Willems och Onwuteaka-Philipsen (2016) menar att människor i livet slut har 

behov av fysisk, psykisk, social och andligt stöd. Målet är att ge patienten och dennes 

anhöriga högsta möjliga livskvalitet. Stödjande vård innebär att hjälpa patienten och anhöriga 

att hantera situationen genom att finnas där att ge information samt vägledning.  

Visa empati genom att lyssna på patientens önskan och visa att denne har kontroll över 

situationen. Viktigt att ge information som syftar till att inkludera mottagaren i en ömsesidig 

kommunikation och delaktighet i ett sammanhang. Det handlar således om att socialt stöd ges 

med intentionen att inge trygghet, erkännande och tillhörighet, utan förlust av självkänsla hos 

mottagaren. 

 

Enligt 2 g § i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) har ett tillägg införts den 1 

januari 2010 som syftar till att tydliggöra barnets betydelse som anhörig inom vården. Det 

innebär att beakta barnets behov av stöd och delge adekvat information när en förälder 

insjuknar i en allvarlig sjukdom. Enligt 6 §, kap. 3 i SFS 2014:821, Patientsäkerhetslagen, ska 

den information som ges vara anpassad till ålder, mognad, erfarenheter och andra individuella 

egenskaper hos mottagaren. Vidare beskriver FN barnkonvention (Unicef, 2012, 3) att barnets 

bästa ska prioriteras vid alla åtgärder som rör barn. Det medför att barnet ska omges med 

sådant skydd och sådan omvårdnad som krävs för dess välbefinnande. Inrättningar som 

ansvarar för vård av barn ska tillgodose skydd enligt fastställda normer, med särskild hänsyn 

på säkerhet och hälsa. Svensk sjuksköterskeförening (2014) redogör för omvårdnad som 

sjuksköterskans huvudområde, där den humanistiska människosynen ska användas som 

utgångspunkt. Detta förutsätter kunskap om den enskilda individens hälsa och välbefinnande 

samt hur dessa komponenter integrerar med ohälsa och lidande.  
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Barn är en utsatt grupp där ålder och mognad påverkar möjligheten att förstå och hantera 

svåra situationer. Utmaningen för vuxna blir således att kunna förstå och sätta sig in i 

barnets upplevelser och känslor. När en förälder är döende kan den andra föräldern vara 

innesluten av sin egen sorg och barnets behov kommer därför lätt i skymundan (Hope & 

Hodge, 2006).  Vidare beskriver Hope och Hodge (2006) att vårdpersonal behöver 

fördjupad kunskap om barnets utveckling samt familjens resurser och behov, för att 

kunna möta och förstå dessa barn samt ge dem kvalificerad omvårdnad. Enligt 

Socialstyrelsen (2013, s. 9) påverkas hela familjen när en förälder lider av allvarlig 

sjukdom, vilket oundvikligen medför att barnet övertar rollen som anhörig. Yngre barn är 

mer sårbara i sådana situationer, till följd av svårigheter att begripa innebörden av det 

som händer.  

 

Barn vars förälder ligger inför döden eller har avlidit, har ett stort behov av stöd som sällan 

kan tillgodoses enbart av vården (Redin, 2011). Det finns en ökad risk för de barn som tidigt 

förlorat en förälder att drabbas av depression och psykisk ohälsa i senare år. Sweetland (2005) 

betonar betydelsen av att barn får veta sanningen, vilket förutsätter att information om 

förälderns sjukdomstillstånd eller död passar barnets ålder. Sjukdom och död är begrepp som 

bör förklaras enkelt, konkret och sanningsenligt i direkt anslutning till händelsen. Vidare 

skriver Sweetland (2005) att kommunicera med barn ställer högre krav på vårdpersonal att 

kunna nå fram med önskat budskap, då språket bör anpassas till barnets ålder och 

utvecklingsnivå. Genom att vårdpersonalen informerar och undervisar, kan förtroendefulla 

relationer skapas med patienter och dess anhöriga (Redin, 2011). Barn har en förmåga att läsa 

av och tolka kroppsspråk och kan på så sätt genomskåda bristfällig kommunikation. 

Vårdpersonal som är ärlig i sin kontakt och använder ett enkelt och kortfattat språk med 

barnet, kan lättare nå fram med sitt budskap samt vinna barnets förtroende. I förekommande 

fall kan en döende förälder eller dennes respektive vända sig till vårdpersonal för att få råd om 

hur de kan kommunicera svåra besked med sina barn. Många räds att barnet ska påverkas 

negativt och med framtida konsekvenser. Således behöver vårdpersonalen kunskaper i ämnet 

samt utarbetade riktlinjer för att kunna bemöta föräldrarnas tankar och funderingar på ett 

tillfredsställande sätt (Sweetland, 2005). 

 

Kunskapen om hur vårdpersonal kan stödja och bemöta barn i sorg bristfällig Det saknas 

konkreta riktlinjer för hur vårdpersonal ska kunna bistå med råd, stöd och information till barn 

vars förälder är döende eller har avlidit. En oklar ansvarsfördelning leder till att det 
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bemötande och stöd som ges, tenderar att vara slumpartad och beror på den person som vårdar 

(Hope & Hodge, 2006). I samråd med Statens folkhälsoinstitut, Sveriges kommuner och 

landsting har Socialstyrelsen samordnat ett nationellt utvecklingsarbete som syftar till att 

användas som stöd till familjer som drabbas av allvarliga sjukdomar eller dödsfall. Uppdraget 

innefattar även att stödja hälso-och sjukvården att genomföra föreskrifterna i hälso-och 

sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen, som går ut på att bemöta barns behov i särskilt 

svåra situationer (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Sjuksköterskan kommer att möta barn som anhöriga i vårdandet av föräldern. Därav 

behöver sjuksköterskan ha kunskap om att bemöta och stödja barnet under vården av 

föräldern inom slutenvården.  

 

Syftet med denna integrerade litteraturstudie var att sammanställa kunskap för att 

sjuksköterskor ska kunna ge stöd till barn vars förälder förväntas dö eller har avlidit i 

slutenvården. 

 

Metod 

För att kunna ge en systematisk beskrivning över aktuell kunskap om hur stöd kan ges till 

barn vars förälder är döende eller har avlidit, har en integrerad litteraturstudie genomförts. Det 

är en metod som inkluderar både kvalitativa och kvantitativa studier och syftar till att ge en 

mer omfattande förståelse av det fenomen som avses belysas, då empirisk och teoretisk 

kunskap integreras. För att kunna fokusera och begränsa inhämtningen av föreliggande och 

relevant forskning inom ett specifikt område, är det av betydelse att syftesformuleringen och 

frågeställningar är väldefinierade (Whittemore & Knalf, 2005).  

 

Litteratursökning  

Det bör finnas en utarbetad strategi för litteratursökningen, vilket minskar risken att hitta 

ofullständiga kunskapsöversikter med en bristfällig resultatdel som följd (Whittemore & 

Knalf, 2005). Vid den systematiska litteratursökningen användes databaserna Cinahl, PubMed 

och PsycInfo. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 56) kan inklusions-och 

exklusionskriterier användas med syftet att specificera sökningen så att den insamlade 

datamängden blir väsentlig och hanterbar. I denna litteraturstudie var inklusionskriterierna att 

studierna skulle vara publicerade mellan 2006–2016, för att säkerställa aktuell forskning samt 
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att studier på engelska. Sedermera inkluderades studier på barn under 18 år samt barns sorg i 

samband med en förälders förväntade död. Exklusionskriterierna var studier som berörde 

barns sorg i samband med en förälders plötsliga död. Dyregrov (2007, s. 47) menar att denna 

sorg kan skilja sig jämfört med den sorg som upplevs vid en förälders förväntade död. 

 

För att hitta relevanta studier inom det valda ämnet genomfördes inledningsvis pilotsökningar, 

vilka resulterade i förslag på nyckelord som kunde användas som söktermer i vidare 

sökningar. I databasen PubMed användes sökorden: child, adolescent, parental death, 

bereavement och grief som MeSH-termer och som fritext användes sökorden: dying parent*, 

dying mother, parenteral death, parenteral loss, beravement, grief, grieving, coping, adaption, 

bereaved, support, supportive, treatment, attitude to death och guidance. I databasen Cinahl 

användes Cinahl Headings till child och som fritext användes sökorden: children or 

adolecents, parenteral death, parents dying, parent death, support, nurse, bereavement, child 

attitudes, child prespective och parent child relation. I databasen PsycInfo användes sökorden: 

child, adolescent, parental death, dying parent, dying mother, dying father, parenteral death, 

parenteral loss, bereavement, grief, grieving, coping, adaption, bereaved, support, supportive, 

treatment, attitude to death och guidance som fritext. Några av sökorden markerades med 

trunkering (*), vilket Willman et al. (2006, s. 69-71) menar breddar sökningen genom att 

inkludera ändelser på söktermen. Begränsningar som tillämpades i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycInfo var studier publicerade mellan 2006–2016 samt på engelska, i PsycInfo 

användes även begränsningen tidskrift. Figur 1 visar genomförandet av litteratursökningen. 

 

Vid sökträffarna upptäcktes att många av artiklarna handlade om föräldrars sorg av döende 

eller avlidna barn, därav varierades sökordens placering så att relevanta studier för ändamålet 

kunde hittas. I urvalet av 693 funna artiklar användes titlarna som utgångspunkt, varpå vidare 

granskning av abstrakten resulterade i att 22 artiklar som ansågs matcha syftet och 

frågeställningarna valdes ut, se figur 1. 
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Figur 1. Översikt av hur artiklar inkluderades till den integrerade litteraturstudien.  

Tabell 1.  Systematisk litteratursökning  

Syftet med sökning: att sammanställa kunskap för att sjuksköterskor ska kunna ge stöd till barn vars 
förälder förväntas dö eller har avlidit i slutenvården. 

PubMed 2016 09 12    

Söknr  **)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda  

1  MSH  Child  1668779    

2  MSH  Adolescent  1735473    

3    1 or 2  2608271    

4  MSH   Parental death 459    

5  FT  Dying parent*  19    

6 FT Dying mother 479  

7 FT Dying father 102  

8  FT  Parental death  4734   

9 FT Parental loss 9816  

10    4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 14505    

11    3 and 10  5000    

693 artiklar funna via den 

systematiska litteratursökningen 

varav: 

226 Cinahl 

321 Pubmed 

146 PsycInfo 

693 titlar lästes 555 exkluderades utifrån titeln 

138 abstrakt lästes 

26 artiklar lästes i fulltext 

93 exkluderades från abstrakt 

4 exkluderades från fulltext, 

svarade inte på syftet. 

 

 

 
22 artiklar inkluderades i 

litteraturöversikten 
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Tabell 1. Forts. systematisk litteratursökning  

Söknr  **)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda  

12  MSH  Bereavement  11474    

13  MSH  Grief  7806   

14   12 or 13  11474   

15  FT bereavement  12978    

16  FT  Grief 10273   

17  FT  Grieving 10691   

18  FT Coping 135204   

19  FT Adaption  18420   

20 FT Bereaved 2885  

21  15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 164769  

22 FT Support 8481943  

23 FT Supportive 49735  

24 FT Treatment 9247277  

25 FT Attitude to death 20320  

26 FT Guidance 80949  

27  22 or 23 or 24 or 25 or 26 15068125  

28  3 and 10 and 14 and 21 and 27 658  

29  Begränsningar *** 321 7 

CINAHL 2016 09 12   

Söknr  **)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda  

1  CH Child  219930   

2  FT Children or adolecents  219998   

3   1 or 2 305524   

4  FT Parental death  214   

5  FT Parents dying  47   

6  Parent death 276  

7  4 or 5 or 6  500   

8   1 and 5 57  2 

9 FT  Support  198102   

10  FT  Nurse  341922   

11  FT  Bereavement  5761   

12    9 or 10 or 11  512261   

13  FT  Child attitudes  1063   
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Tabell 1. Forts. Systematisk litteratursökning  

Söknr  **)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda  

14  FT Child prespective   1569   

15  FT Parent child relation 879   

16   13 or 14 or 15 11236  

17   3 and 7 and 12 and 16 38 4 

18   12  or 13 513010  

19   3 and 7 and 18   198  

20  Begränsningar** 131 7  

PsycInfo   2016 09 12   

Söknr  **)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda  

1  FT  Child  710918   

2  FT  Adolescents  398726   

3    1 or 2  919649   

4  FT Parental death 1116   

5  FT Dying parent* 116  

6 FT Dying mother 62  

7 FT Dying father 23  

8  FT  Parenttal death 1116   

9 FT  Parental loss  916   

10    4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 2008   

11    3 and 7  1569    

12  FT  Bereavement  9182    

13  FT  Grief 16795    

14  FT Grieving  2454    

15  FT  Coping 74823    

16  FT  Adaption 1345   

17  FT bereaved 4380    

18    12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or  18  93740   

19  FT Support 432866  

20 FT Supportive 28766  

21 FT Treatment 755046  

22 FT Attitude to death 7625  

23 FT Guidance 72550  

24  19 or 20 or 21 or 22 or 23 1169098  
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Tabell 1. Forts. systematisk litteratursökning  

Söknr  **)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda  

25  3 and 10 and 19 and 24 354  

26  Begränsningar** 146 5 

 *MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritext sökning. 
**Begränsningar i databasen PubMed: artiklar publicerade 2006-01-01 till 2016-12-31, engelska. Begränsningar 
i databasen CINAHL: artiklar publicerade 2006-01-01 till 2016-12-31, engelska. Begränsningar i databasen 
PsykInfo: artiklar publicerade 2006-01-01 till 2016-12-31, engelska. 
 
 

Kvalitetsgranskning 

Enligt Willman et al. (2006, s. 95-06) bör alla studier som ingår i litteraturöversikten granskas 

utifrån samma granskningsprotokoll, vilket fyller en stödjande funktion när det vetenskapliga 

underlaget ska kvalitetsbedömas. Utifrån denna beskrivning användes ett utformat 

granskningsprotokoll med avseende på bedömning av studiens design. Samtliga studier 

granskades enligt Willman et al. (2006, s. 154-157) granskningsprotokoll. Granskningen av 

kvalitativa studier berörde frågor om urval, bortfall, etiskt övervägande samt generaliserbarhet 

och tillförlitlighet av resultatet. Granskningen av kvalitativa studier syftade till att besvara 

frågor om studiens kontext, urval, etiska resonemang, giltighet och dess kommunicerbarhet. 

Granskningsprotoktollen bearbetades genom att exkludera flera frågor då dessa ej var 

relevanta för artiklarna som granskades. Oberoende av studiernas kvalitet menar Whittemore 

och Knafl (2005) att all betydande litteratur bör inkluderas. Det medför att studier med låg 

kvalitet inte behöver inneha en utmärkande betydelse när resultatet senare ska framläggas. 

Därför inkluderades alla funna artiklar i denna litteraturstudie, oberoende av dess kvalitet.  

 

I enlighet med William et al., (2006, s. 96) rangordnas studierna efter svarsalternativen i 

granskningsprotokollen, vilka bestod av ja, nej och vet ej. Positivt svar motsvarade 1 poäng 

medan negativt eller neutralt svar motsvarade 0 poäng. Utifrån detta graderades studierna, 

varpå hög kvalitet motsvarade 80–100 %, medel kvalitet motsvarade 70–79 %. Denna 

procentuträkning ökar utförbarheten att kunna jämföra studier. Dock finns alltid möjligheten 

att vissa faktorer övervärderas eller undervärderas vid granskning och poängsättning av 

studier (William et al., 2006, s.92-96). I tabell 2 presenteras granskade artiklar och dess 

kvalitet.  
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Tabell 2 Översikt av valda artiklar (n=22)  

Författare (År) 
Land  

Typ av studie  Deltagare 

(bortfall)  
Metod  
Datainsamling/  
Analys  

Huvudfynd  Kvalitet  

(1) Auman ( 2007) 

USA 
 

 Kvalitativ  1 Fallstudie/ Kvalitativ 

analys 
Att barn liksom vuxna har behov av att sörja, dock kan den enskilda sorgeprocessen skilja 

sig åt. Barn som upplever medlidande, förståelse och tidigt insatta interventioner kan helas 

och växa genom sin sorg. 

Medel 

(2) Ayers, Wollchik, 

Sandler/Twohey,Weye

r, Padgett-Jones, 

Weiss, Cole & Kriege 

(2015) USA 

 Kvantitativ  244 RCT-studie/Statistisk 

analys 
Att barn som förlorar en förälder innan 18 års ålder och genom sin sorg har en större 

benägenhet att utveckla depressiva symtom, ångest, nedstämdhet samt sämre prestationer i 

skolan jämfört med icke sörjande barn.   

Hög 

(3) Buchwald, Delmar 

&  Schantz-Laursen 

(2010) Danmark 

 Kvalitativ  7 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

femenologisk 

hemanuistisk analys 

Att tillvägagångssättet svåra besked förmedlas, genom att vara rak på sak eller mer diskret, 

saknar större betydelse för hur barns uppfattning om förälderns död avspeglar sig i 

verkligheten. Det verkar som att barns tankar om döden, är lika angelägna oavsett hur 

informationen framförs. 

Hög 

(4) Bugge, Helseth, 

Darbyshire (2008) 

Norge 

 Kvalitativ  12 Semistrukturerade 

intervjuer/Tematisk 

analys 

Att barn vars förälder är allvarligt sjuk behöver hjälp att lära sig hantera och förstå sina 

reaktioner, känslor och tankar. Barnen är ovilliga att ställa frågor, då de tror att det kan 

påverka den sjuka föräldern.   

Hög 
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Tabell 2 Forts. översikt av valda artiklar (n=22) 

Författare/  
År/  
Land  

Typ av studie  Deltagare 

(bortfall)  
Metod  
Datainsamling/  
Analys  

Huvudfynd  Kvalitet  

(5) Bylund Grenko, 

Kreicbergs, 

Valdimarsdottir, 

Nyberg, Steineck & 

Furst (2013) Sverige 

 Kvantitativ  622 (229) Tvärsnittsstudie/ 

Statistisk analys 
Att majoriteten av deltagarna kände stor tillit för det omhändertagande som gavs när en 

förälder var döende. Barn som fick medicinsk information inför livets slut av sin anhöriga, 

hade större förtroende för vårdgivaren än för de barn som inte fick någon information alls. 

Hög 

(6) Clipsham, Islam & 

Faull (2015) England 
 Kvalitativ  10(42) Semistrukturerade 

intervjuer/Tematisk 

analys 

Att behovet av stöd lätt kan förbises och sköterskorna behöver vara lyhörda och ha en 

förmåga att se barnets signaler. Viktigt att kunna kommunicera med barnen på rätt nivå, 

dock ansåg merparten av sköterskorna att deras kunskap inom området är bristfällig 

Hög 

(7) Ellis, Dowrick & 

Lloyd-Williams (2013) 

England 

 Kvalitativ  63 (30) Semistrukturerade 

intervjuer/Narrativ 

analys 

Att betydelsen av stöd hade avgörande betydelse för i vilken utsträckning barnen kände 

ensamhet och övergivenhet. Ökad stress kunde påvisas då sköterskor utelämnade adekvat 

information angående barnets döende förälder. Denna brist på information kunde härledas 

till sjuksköterskornas rädsla och okunskap att delge barn sådan information. 

Hög 

(8) Fearnley (2010) 

England 

 Kvalitativ  33 Semistrukturerade 

intervjuer/Tematisk 

analys 

Att kommunicera och dela information med barn har en avgörande betydelse för vilken typ 

av stöd som upplevs i samband med en döende förälder. Kommunikationen kan även verka 

som ett skydd för barnen i deras utsatta situation. Vid utebliven adekvat information 

angående barnets döende förälder kan det utveckla stegrande ångest hos barnet. 

Medel 
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Tabell 2 Forts. översikt av valda artiklar (n=22) 

Författare/  
År/  
Land  

Typ av studie  Deltagare 

(bortfall)  
Metod  
Datainsamling/  
Analys  

Huvudfynd  Kvalitet  

(9) Howell, Barette-

Becker, Burnside, 

Ramser-Nanney, 

Layne & Kaplow 

(2015) USA 

 Kvantitativ  32 Intervju, 

tvärsnittsstudie/Desk

riptiv statistisk 

analys 

Att barn med större omfång av känslouttryck hade lägre benägenhet att utveckla depression, 

vilket kunde ses i båda grupper av barn som hade föräldrar med cancer eller döende 

föräldrar. Barns rika känsloliv minskade även risken att drabbas av ångestsymtom när en 

förälder hade cancer eller var döende. 

Hög 

(10) Kaplow, 

Saunders, Angold & 

Costello (2010) USA 

 Kvantitativ  1222 (700) Intervju, socio-demo 

grafisk 

studie/Statistisk 

analys 

Att barn som levde i familjer med fattigdom, missbruksproblem eller större 

funktionsnedsättning före dödsfallet, var mer benägna att lida av separationsångest och 

depression i efterskyddet av dödsfallet. Dessa barn var mer benägna än icke sörjande barn 

att uppvisa beteendestörning och drogmissbruk i senare skeden av livet. 

Medel 

(11) Kennedy, 

McIntyre, Worth & 

Hogg (2008A) 

England 

 Kvalitativ  56 Fallstudie med pre-

och post-

intervention/Tematis

k analys 

Att sammanställa och redovisa resultaten av barns behov av stöd inför en förälderns död. 

Sorg är en normal livshändelse och en del i den mänskliga livsutvecklingen. 

Sjukvårdspersonal behöver kunskap för att identifiera individuella behov då barn som sörjer 

behöver en noggrann handlingsplan.  

Hög 

(12) Kennedy, 

McIntyre, Worth & 

Hogg (2008B) England 

 Kvalitativ  56 Fallstudie med pre-

och post-

intervention/Tematis

k analys 

Att familjefokuserade stödprogram gynnar familjer som är i behov av stöd både före, under 

och efter en förälders död. Då familjerna i studien kunde uppleva situationen som kaosartad, 

fanns stödpersonal som arbetade strategiskt för att guida dem genom sorg och planera inför 

framtiden. Stöd erbjuds direkt i anslutning till förälderns insjuknande och syftar till att 

förbereda barnet inför förälderns död samt ge positiva minnen av relationen med föräldern. 

Hög 
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Tabell 2 Forts. översikt av valda artiklar (n=22) 

Författare/  
År/  
Land  

Typ av studie  Deltagare 

(bortfall)  
Metod  
Datainsamling/  
Analys  

Huvudfynd  Kvalitet  

(13) Longfield & 

Warnick (2008) 

Kanada 

 Kvalitativ  1 Fallstudie/empirisk 

undersökning 

Att ju tidigare barnet får information om den döende föräldern, desto bättre klarar barnet av 

att hantera det svåra i situationen. Det är av betydelse att vara ärlig i kommunikationen med 

barn, vilket annars kan orsaka ökade ångestsymtom. Ibland saknas svar på barnens frågor 

och därmed är det okej att svara “jag vet inte”. Barn kan genom sin lek bearbeta sorgen av 

en döende förälder, och ska därmed inte ses som icke sörjande.   

Medel 

(14) MacPherson & 

Emeleus (2007A) 

England 

 Kvalitativ  13 (17) Semistrukturerade 

intervjuer, 

fokusgruppsintervjue

r/Tematisk analys 

Att identifiera barns psykosociala behov inför döden av en förälder samt efterföljande 

vårdbehov.  Sörjande barn upplever intensiv sorg, deprimerande känslor och 

beteendestörningar. Barn som förlorar en förälder kan dessutom utveckla en lägre 

självkänsla än icke sörjande barn. Barnets förståelse av döden påverkas av den 

utvecklingsfas barnet befinner sig i.   

Hög 

(15) MacPherson & 

Emeleus (2007B) 

England 

 Kvalitativ  13 (17) Semistrukturerade 

intervjuer, 

fokusgruppsintervjue

r/Tematisk analys 

Att barnen hade behov av både emotionellt och praktiskt stöd när en förälder var döende. En 

förutsättning för att barnen skulle känna trygghet, var att bemötas av förståelse från 

människor i omgivningen. Att kunna spendera tid med sin döende förälder och förbereda sig 

på avskedet, var en viktig aspekt av sorgearbetet 

Hög 

 

 

(16) Schoenfelder, 

Sandler & Wolchik & 

MacKinnon (2012) 

Nederländerna 

 Kvantitativ  109 Enkät, 

tvärsnittsstudie/Statis

tisk analys 

Att barns rädsla för att bli övergiven efter en förälders död senare i livet leder till depressiva 

symtom, vilket påverkar relationer med människor i omgivningen. Känslor av övergivenhet 

i barndomen och tonåren kunde associeras till oro i romantiska relationer senare i tonåren 

eller i tidigt vuxenliv. 

Medel 
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Tabell 2 Forts. översikt av valda artiklar (n=22) 

Författare/  
År/  
Land  

Typ av studie  Deltagare 

(bortfall)  
Metod  
Datainsamling/  
Analys  

Huvudfynd  Kvalitet  

(17) Spuij, Reitz, 

Prinzie, Stikkelbroek 

& Roos (2011) 

Nederländerna 

 Kvantitativ  332 Tvärsnittsstudie/Stati

stisk analys 
Att yngre tonåringar och deras engagemang för den kvarlevande föräldern, uppvisade 

starkare depressiva symtom än äldre tonåringar. Barnen upplevde rädsla för att bli 

övergiven av kvarvarande förälder, vilket resulterade i psykisk ohälsa. Därmed kvarstår 

rädsla för att bli övergiven i senare sociala relationer samt med depressiva symtom som 

följd. 

Medel 

(18) Spuij, Reitz, 

Prinzie, Stikkelbroek 

& Roos (2013) 

Nederländerna 

 Kvantitativ  160 RCT-studie/Statistisk 

analys 
Att förlora en förälder under barndomen kan leda till ökade känslomässiga problem, ångest, 

depression, somatiska besvär, beteendeproblem och posttraumatisk stress. Stödjande 

rådgivning kan hjälpa barnen att uttrycka sina tankar och känslor om den förlust dem 

genomgår. 

Hög 

(19) Stikkelbroek, 

Bodden, Reitz, 

Vollenbergh & Baar 

(2014) Nederländerna 

 Kvantitativ  2230 (705) Prospektiv Cohort 

studie, deskriptiv 

statistik/Bekräftande 

faktoranalys 

Att barn som förlorat en förälder har en klinisk signifikant ökad risk att drabbas av 

personliga problem, jämfört med icke sörjande barn. Omfattningen av dessa personliga 

problem hade att göra med vilka personliga problem som var aktuella före dödsfallet. 

Hög 

(20) Sutter & Reid 

(2012) USA 
 Kvalitativ  1 Fallstudie/Kvalitativ 

analys 

Att barn behöver informella återkopplingar angående sin döende förälder. Stöd gavs så att 

barnen fick möjlighet att bearbeta och uttrycka sig själva och därigenom kunde 

kommunikationen gentemot familjen underlättas. Kommunikationen innefattade 

information angående förändringar i förälderns hälsa och prognos samt att stöd skulle ges 

både före, under och efter dödsfallet. 

Medel 
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Tabell 2 Forts. översikt av valda artiklar (n=22) 

Författare/  
År/  
Land  

Typ av studie  Deltagare 

(bortfall)  
Metod  
Datainsamling/  
Analys  

Huvudfynd  Kvalitet  

(21) Søfting, 

Dyregrov, Dyregrov 

(2016) Norge 

 Kvalitativ  11 Semistrukturerade 

intervjuer/Fenomeno

logisk och tematisk 

analys 

Att låta barnet få ärlig information om förälderns sjukdom och dess förlopp samt att få 

samtala om processen, var viktiga delar för barns psykiska hälsa. Störst oro känner barnet i 

samband när diagnosen tillkännages och när tillståndet för föräldern försämras. 

Hög 

(22) Tillquist, 

Bäckrud, Rosengren 

(2016) Sverige 

 Kvalitativ  5 Enkät/Manifest 

kvalitativ innehålls 
analys 

Att förlora en förälder under tonåren är påfrestande och känslorna som uppkommer är 

många, bland annat sorg, rädsla och ilska. Vårdpersonalen har en viktig uppgift att 

informera och berätta om palliativ vård vid slutet av livet för tonåringar och dennes 

föräldrar. 

Hög 
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Analys 

Analysprocessen olika delar utfördes i enlighet med Whittemore och Knafl (2005) metod som 

används vid litteraturstudier. Analysprocessens bestod av datareduktion, dataöversikt, 

datajämförelse samt sammanfattning och verifiering av data.  

 

Datareduktion 

I enlighet med Whittemore och Knafl (2005) organiserades och indelades all insamlad data i 

en artikelmatris, vilket gav en förenklad och nyanserad överblick av datan, se tabell 2. 

Därefter extraherades och kodades datamaterialet utifrån artiklarnas resultatdel, vilket 

underlättade arbetet med att jämföra artiklarna utifrån syftet på ett systematiskt sätt. Detta 

genomfördes genom att varje textenhet i artiklarna tilldelades en enskild färg och kodades 

med ett specifikt nummer. Därefter översattes textenheterna från engelska till svenska och 

komprimerades till ett relevant och koncist innehåll.  

 

Dataöversikt 

Nästa steg i analysprocessen handlar enligt Whittemore och Knafl (2005) om att klargöra data 

via en dataöversikt. Primärkällorna delades strategiskt in i olika underkategorier med 

tillhörande faktorer. Varje faktor bestod av insamlad data som ansågs matcha 

frågeställningarna och gav en logisk översikt som underlättade analys. Den extraherade datan 

synliggjordes i form av en översiktstabell, där 20 underkategorier besvarade 

frågeställningarna, se bilaga 1. Kodningen av datamaterialet underlättade identifieringen av 

primärkällorna under varje underkategori, så att datans överensstämmelse gentemot 

primärkällorna kunde säkras. 

 

Datajämförelse 

Vidare beskriver Whittemore och Knafl (2005) att datajämförelsen sker genom att studera och 

granska likheter och skillnader mellan data samt identifiera mönster, teman eller relationer. I 

enlighet med denna beskrivning, genomfördes upprepade granskningar av dataöversikten, 

vilket resulterade i en sammanhängande överblick av datamaterialet som underlättade 

urskiljning av mönster och teman i innehållet. Slutligen förenades underkategorierna in i 5 

kategorier som i sin tur svarade på två olika frågeställningar, se bilaga 2. 
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Slutsats och verifiering 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver det sista steget i analysprocessen, där datamaterialet 

ska sammanfattas och verifieras. Det innebär att de mönster som har identifierats, ska försöka 

tolkas samt verifiera skillnader och likheter. För att litteraturstudien ska betraktas som 

noggrann och ha bekräftbarhet, ska datan kunna styrkas mot primärkällorna. Kodningen 

användes för att kunna gå tillbaka till primärkällorna och jämföra med litteraturstudiens data, 

för att sedan kunna fastställa litteraturstudiens huvudkategorier. Resultatet summerades i 

löpande text och framställdes under varje huvudkategori och medförde syntetisering av 

litteraturstudiens datainnehåll. I enlighet Whittemore och Knafl (2005) innebär det att 

resultatet bildar ny kunskap och nya slutsatser kan dras.  

 

Resultat 

I litteraturstudien inkluderades 22 artiklar, varav 8 hade en kvantitativ design och 14 

kvalitativ design. Studierna var publicerade i 7 olika länder. Danmark (n=1), England (n=7), 

Kanada (n=1), Nederländerna (n=3), Norge (n=2), USA (n=6) och Sverige (n=3). Se tabell 

2.   

 

Det sammanställda resultatet presenteras med 5 kategorier (tabell 3). 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=5)  

Kategorier 

Observera och känna igen barnets känslor samt behov 

Bemöta och samtala med barn i sorg 

Information och delaktighet i vården 

 

Kunskap i att bemöta barns sorg i olika åldrar 

Effekt av bristande stöd och dess påverkan på barn i efterskedet 

 

 

Observera och känna igen barnets känslor samt behov  

Det kan vara svårt att identifiera barnets behov i samband med ett väntat dödsfall av en 

förälder (Auman, 2007; Clipsham, Islam & Faull, 2015). Det handlar om att kunna se barnets 

ansträngningar samt få dem att känna igen och acceptera olika känslouttryck som en del av 

hela sorgeprocessen (Ayers et al., 2014; Buchwald, Delmar & Schantz‐Laursen, 2012). 
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Förutsättningen för att barn ska kunna ta sig igenom svår sorg och smärta på ett hälsosamt 

sätt, är att tid avsätts för att kunna identifiera behov och ge stöd utifrån deras villkor. 

Förmågan att identifiera vilka stödbehov som föreligger hos barn i sorg, kan underlättas 

genom utarbetade riktlinjer och strukturerad dokumentation av barnets reaktioner under hela 

sorgeprocessen (Bugge, Helseth & Darbyshire, 2008; Clipsham et al., 2015; Kennedy, 

McIntyre, Worth & Hogg, 2008b).  

 

En känsla av otillräcklighet orsakar frustration när det inte finns något barnet kan göra för att 

föräldern ska kunna återhämta sig från sin dödliga sjukdom. Till slut går det inte att låtsas att 

allt är okej, varpå barnet måste acceptera att avståndet mellan hopp och förtvivlan minskar i 

takt med att döden kommer närmare inpå (Buchwald et al., 2012; Ellis, Dowrick & Lloyd-

Williams, 2013; MacPherson & Emeleus, 2007b; Sutter & Reid, 2012; Tillquist, Bäckrud & 

Rosengren, 2016).  I samband med en förälders bortgång påverkas barnets emotionella 

välbefinnande negativt (Ayers et al., 2014; Fearnley, 2010). De situationer som framkallar 

mest oro hos barnet är först när förälderns diagnos ställs samt när tillståndet vänder till det 

sämre. Nyuppkomna symtom leder oundvikligt till att barnet börjar spekulera hur det kommer 

att gå (Buchwald et al., 2012; Spuij et al., 2012).  

 

Sörjande barn kan uppleva många intensiva känslor som är svåra att hantera och ångest kan 

komma att spela en framträdande roll i barnets känsloliv (Buchwald et al., 2012; Kennedy et 

al., 2008b; Spuij et al., 2012; Tillquist et al., 2016). Det är först när känslor kommer till 

uttryck på olika sätt, som sorgen kan bearbetas och leda till ett helande för den sörjande 

individen (Ayers et al. 2014; MacPherson & Emeleus, 2007b; Spuij et al., 2012).  

 

Bemöta och samtala med barn i sorg 

Det finns en brist på erfarenhet av att förstå och hantera särskilda behov hos barn som förlorat 

en förälder, då sådana händelser är relativt sällsynta men samtidigt utmanande. Ett anpassat 

bemötande anses därmed vara nyckeln till att nå och stödja dessa barn, vilket främjar 

förståelsen av vad som händer och kommer att hända (Clipsham et al., 2015; MacPherson & 

Emeleus, 2007b; Fearnley, 2010; Søfting, Dyregrov & Dyregrov, 2015). Barn som får 

medkänsla, förståelse och tidigt ingripande har lättare att hantera sin sorg (Auman, 2007).  

 

Det bör finnas copingstrategier som i synnerhet stödjer barn och föräldrar att bygga upp 

anknytningsrelationer i stunder av sorg och smärta. Coping är strategier som kan användas för 



20 
 

barnet att hantera sin sorg (Howell et al., 2016; Tillquist et al., 2016). I sex av studierna 

visades att barn tyckte det var tungt att samtala med vänner, föräldrar samt vårdpersonal om 

döden (Bugge et al., 2008; Howell et al., 2016; Longfield & Warnick, 2009; MacPherson & 

Emeleus, 2007b; Tillquist et al., 2016). Trots föregående beskrivning så föredrog dessa barn 

att prata med någon utanför familjen om sina känslor (Bugge et al., 2008; MacPherson & 

Emeleus, 2007b). Olika aspekter som kunde påvisas hos det sörjande barnet var svårigheter 

att prata om upplevda känslor relaterat till förälderns förväntade död (MacPherson & 

Emeleus, 2007b; Tillquist et al., 2016).  

 

Barn är extra känsliga för miljön där samtalet äger rum och bör inte tvingas till ögonkontakt 

(Kennedy et al., 2008b; Longfield & Warnick, 2009). Genom ett effektivt lyssnande av vad 

som sägs, ökar sannolikheten att barnet kommer att öppna upp om sina sorgerelaterade 

problem. Därigenom kan vårdpersonalen bidra till att stärka barnets självkänsla samt skapa ett 

positivt samtalsklimat som gynnar öppenhet och tolerans (Ayers et al. 2014; MacPherson & 

Emeleus, 2007b). Svårigheter uppstod när vårdpersonal skulle prata med barnet om svåra 

besked, då rädsla för att säga fel saker och därigenom framkalla onödigt lidande ansågs vara 

orsaken (Clipsham et al., 2015; Fearnley, 2010; Longfield & Warnick, 2009).  

 

Störst vikt lades vid att anpassa kommunikationen med barnet utifrån deras ålder och 

mognadsnivå (Clipsham et al., 2015; Kaplow, Saunders, Angold & Costello 2010; Longfield 

& Warnick, 2009). Genom att barnet får återberätta delar av samtalet, framkommer hur 

mycket som mottagits och på vilket sätt det har uppfattats. När väl ett dödsbesked ska ges till 

ett barn, bör det ges av någon som står barnet nära alternativt av vårdpersonal som hunnit 

bygga upp ett förtroende (Grenklo et al., 2013; Clipsham et al., 2015; Fearnley, 2010; 

Longfield & Warnick, 2009; Sutter & Reid, 2012; Søfting et al., 2015). 

 

Information och delaktighet i vården 

Att informera barn är en viktig process för att stödja dem när en förälder är döende eller har 

dött (Ayers et al., 2014; Buchwald et al., 2012; Grenklo et al., 2013; Fearnley, 2010). Vuxna 

försöker ofta skydda sina barn genom att undanhålla svårhanterlig information, barn har 

däremot en förmåga att läsa av kroppsspråk och känna av när något inte stämmer (Longfield 

och Warnick (2009). Då barn har lättare att missuppfatta och göra egna tolkningar av det som 

sägs, bör informationen som ges vara tydlig och med sådana ord som barnet förstår. Det är 

avgörande huruvida vårdpersonal känner sig trygg och säker i rollen som förmedlare av svåra 



21 
 

budskap, egna erfarenheter samt empatisk förmåga. Svårigheten ligger i att delge dödsbesked 

och samtidigt hantera barnets känslomässiga reaktioner (Ayers et al., 2014; Bugge et al., 

2008; Clipsham et al., 2015; Fearnley, 2010; Grenklo et al., 2013; Sutter & Reid, 2012). Barn 

behöver få möjlighet att prata om den information som har mottagits, för att kunna bearbeta 

svåra känslor (Fearnley, 2010). Oavsett på vilket sätt barnet fick information om förälderns 

död, så blev känslorna som uppstod lika starka (Buchwald et al., 2012; Bugge et al., 2008; 

Fearnley, 2010).  

 

Det framkom i flera studier att föräldrar strävar efter att göra gott och vill därmed skydda sina 

barn från onödigt lidande. Med detta i åtanke uteslöts flera barn från förälderns 

sjukdomsförlopp och berövades möjligheten att delta under besökstider på sjukhuset där 

föräldern vårdades (Ayers et al., 2014; Kennedy et al., 2008b; Longfield & Warnick, 2009; 

MacPherson & Emeleus, 2007b; Sutter & Reid, 2012). Däremot tydliggjordes det i flera 

studier att barnet ville vara delaktiga i förälderns vård samt spendera tiden tillsammans på 

sjukhuset (Longfield & Warnick, 2009; MacPherson & Emeleus, 2007b; Sutter & Reid, 2012; 

Søfting et al., 2015). Livsutvecklingen styr barnets medvetenhet om förälderns sjukdom och 

aktuella situation, vilket medför att beslut som berör barnets delaktighet bör tas utifrån detta 

(MacPherson & Emeleus, 2007b; Søfting et al., 2015). Det är lätt att missförstånd uppstår om 

barnet utesluts i vården och endast får förälderns aktuella tillstånd återberättat för sig. Barn 

behöver emotionellt utrymme och en möjlighet att få ta plats. Genom att barnet får möjlighet 

att närvara och känna delaktighet under hela sjukdomsförloppet, ökar deras förmåga att 

acceptera och hantera den svåra situationen (Ayers et al., 2014; Kennedy et al., 2008b; 

Longfield & Warnick, 2009; Sutter & Reid, 2012; Søfting et al., 2015).  

 

Att bli fråntagen rätten att delta kan framkalla stress och på längre sikt lägga grund för 

utveckling av psykisk ohälsa (Ayers et al., 2014; MacPherson & Emeleus, 2007b; Sutter & 

Reid, 2012; Søfting et al., 2015). När föräldern har avlidit är det viktigt att låta barnet vara 

delaktig och få ta farväl. Trots många obesvarade frågor kan barnet känna en rädsla att 

uttrycka sina tankar och funderingar (Bugge et al., 2008; Ellis et al., 2013; Howell et al., 

2016). Om önskan finns är det därmed viktigt att låta dem få egentid med sin förälder, vilket 

ger möjlighet att fritt uttrycka sina känslor och tankar (MacPherson & Emeleus, 2007b; Sutter 

& Reid, 2012; Søfting et al., 2015).  

 

 



22 
 

Kunskap om att bemöta barns sorg 

Vårdpersonal som tar hand om svårt sjuka patienter är inte förberedda eller anser sig 

kvalificerade att samtala om stödbehov med patientens barn. Även om vårdpersonal hade 

utbildning och erfarenhet av att delge patienter dåliga besked, så saknades denna kompetens 

vid bemötandet av barn (Fearnley, 2010; Li et al., 2010; Longfield & Warnick, 2009; Sutter & 

Reid, 2012; Søfting et al., 2015). Främst hade vårdpersonalen svårt att använda orden döende 

och död i kontakten med barn, då sådant språk obehindrat leder till en klar definition av 

förälderns tillstånd (Fearnley, 2010).  

 

Vårdpersonal som hade egna barn, kunde lättare sätta sig in i hur stöd gavs till sörjande barn 

genom att utgå från sig själv och sina barn i en liknande situation (Clipsham et al., 2015). 

Erfaren vårdpersonal kunde förutse hur barnet skulle agera och vilka reaktioner som kunde 

förväntas, vilket gav ett bättre utgångsläge för anpassat bemötande (MacPherson & Emeleus, 

2007b; Spuij, Prinzie, Dekovic, van den Bout & Boelen, 2013). Det är viktigt att vårdpersonal 

vet vilka tillgängliga resurser som finns att tillgå för att kunna stödja sörjande barn, då 

föräldrar oftast förväntar sig denna vägledning (Longfield & Warnick, 2009). Obekväma och 

smärtsamma känslor är normala aspekter av sorg, vilket vårdpersonal måste låta få komma till 

uttryck hos barnet om behov finns (Auman, 2007; Ayers et al., 2014).  

 

Barn har samma rättigheter till vård och stöd som vuxna, av vilka befinner sig i samma 

situation (Clipsham et al., 2015). Det är krävande och utmanande att bemöta familjer och 

främst barn i sorg, därmed behöver vårdpersonal samarbeta med andra professioner för att 

kunna ge barnet anpassat stöd och hjälp i sorgeprocessen (Ayers et al., 2014; Clipsham et al., 

2015; Fearnley, 2010).  

 

Det finns ett fortsatt behov av normalitet och kontinuitet i barnets liv även efter förälderns 

död, då snabba förändringar kan orsaka ytterligare psykisk ohälsa (Ellis et al., 2013; Fearnley 

2010; Schoenfelder, Sandler, Wolchik & MacKinnon, 2011). Fokus på att utveckla 

sjukvårdspersonal i utvecklingspsykologi samt barns kommunikationsförmåga, är 

rekommenderade insatser för att kunna erbjuda goda stödresurser till sörjande barn och dess 

föräldrar (Longfield & Warnick, 2009; MacPherson & Emeleus, 2007b; Sutter & Reid, 2012).  
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Effekter av bristande stöd och dess påverkan på barn i efterskedet 

Flera studier tyder på att barn som fått bristande stöd i samband med förlust av en förälder, 

kan ge påföljder i måendet längre fram (Auman, 2007; Kaplow et al., 2010; Schoenfelder et 

al., 2011; Stikkelbroek, Bodden, Reitz, Vollebergh & van Baar, 2016; MacPherson & 

Emeleus, 2007b). Barn kan uppvisa minskat intresse i normala aktiviteter, bli känslokall inför 

andra eller få minskad tilltro på framtiden. Andra symtom som kan påvisas vid obearbetad 

sorg hos barn, är hyperaktivitet, sömnstörningar, irritabilitet eller vredesutbrott samt 

koncentrationssvårigheter (Auman, 2007; Clipsham et al., 2015; Howell et al., 2016; 

MacPherson & Emeleus, 2007b; Schoenfelder et al., 2011; Spuij et al., 2012; Spuij et al., 

2013).   

 

Rädsla, osäkerhet och ensamhet kan vara känslor som intensifieras efter en förälders död, om 

behovet av stöd inte tillfredsställs av den kvarlevande föräldern (Ellis et al., 2013). Som ett 

resultat av föregående beskrivning kan känslor av att vara ensam och isolerad återspeglas 

senare i livet, med svårigheter att lita på andra (Ellis et al., 2013; Kaplow et al., 2010; 

Stikkelbroek et al., 2016). Jämfört med icke sörjande barn, har barn som förlorat en förälder 

en ökad risk att utveckla separationsångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom samt 

missbruk av alkohol och narkotika flera år efter förlusten. Barnet kan få förändrad 

självuppfattning, hälsa samt sociala och ekonomiska förhållanden (Kaplow et al., 2010; Spuij 

et al., 2013; Spuij et al., 2012; Stikkelbroek et al., 2016; Tillquist et al., 2016).  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna integrerade litteraturstudiet var att sammanställa kunskap hur 

sjuksköterskor ska kunna ge stöd till barn vars förälder förväntas dö eller har avlidit i 

slutenvården. Resultatet visade att det saknas kunskap och definierade riktlinjer för hur 

detta stöd kan ges av vårdpersonal. Barn som anhöriga i vården har ett stort behov av att få 

vara delaktiga och ta del av information angående sin förälders tillstånd. Resultatet visade 

att sörjande barn ofta utesluts i vården av föräldern, av hänsyn att inte orsaka onödigt 

lidande. Ett sådant förhållningssätt riskerar däremot att orsaka långsiktiga konsekvenser för 

barnet och dess framtida välmående. Får barnet inte bearbeta sina känslor i samband med 

förälderns bortgång kan det leda till psykisk ohälsa i ett senare skede i livet. 
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Resultatet visade på svårigheter att identifiera barnets behov av stöd när föräldern är döende 

eller har avlidit. Avsaknad av resurser och väldefinierade strategier leder till att det sörjande 

barnets behov lättare förbises i vården av den döende föräldern. Resultatet överensstämmer 

med en studie som tar upp barns olika sätt att uttrycka sin sorg, vilka kan identifieras genom 

barnets verbala förmåga, lek eller beteende. För att skydda sig själva eller andra människor i 

sin omgivning, kan en del barn undvika att visa känslor och blir således inneslutna av sin egen 

sorg (Chalmers 2006). Barnet kan uttrycka sitt behov av stöd genom att bli oroliga, få 

sömnproblem eller somatiska symtom. Det är inte ovanligt att barnet går tillbaka i 

utvecklingen, för att på så vis uppmärksamma förbisedda behov (Pearlman, D’Angelo 

Schwalbe & Cloitre, 2010). Erfarenheter av sorg och på vilket sett den kommer till uttryck, 

kan dessutom vara beroende av kulturella skillnader (Dyregrov, 2009, s. 15). 

 

Litteraturstudien visade att anpassat bemötande främjar barnets förmåga att förstå innebörden 

av förälderns tillstånd. Genom att visa förståelse och vidta åtgärder i ett tidigt skede, kan det 

underlätta barnets förmåga att hantera sin sorg. Detta tydliggörs av Gyllensvärd (1997, s. 40-

41) som menar att tidiga insatser för att tillgodose barnets behov av stöd kan ges genom att 

barnet får utrymme att fritt tala om sina tankar, känslor och minnen angående förälderns 

förväntande döende eller död. Vidare beskriver Gyllensvärd (1997, s. 14-15) att förlusten av 

en förälder samtidigt innebär mistande av den person som står för grundläggande trygghet och 

omsorg i barnets liv. För barnet medför det oundvikliga konsekvenser, vilka kan visa sig i 

form av passivitet, aggressivitet, nedstämdhet eller ett ombytligt beteende (Chalmers 2006). I 

studien av Elder (2010) framgår risker med att felaktiga diagnoser ställs på barn med 

anledning av bristande kartläggning av bakomliggande orsaker.   

 

Denna studie visade att barn som får vara delaktiga och närvara i vården av sin döende 

förälder, får en ökad förmåga att acceptera och hantera det jobbiga i situationen. Enligt 

Dyregrov (2007, s. 79-81) innefattar barns sorgearbete både en tankemässig och en 

känslomässig bearbetning av det som hänt. En öppen kommunikation med barnet om den 

döende föräldern minskar risken att informationen kommer från andra människor i 

omgivningen, vilket skulle kunna skada förtroendet och tilliten. Används abstrakta 

förklaringar eller omskrivningar av det inträffade kan det även orsaka ångest och oro hos 

barnet. Knutsson och Bergbom (2007) menar att den skrämmande miljön på sjukhuset kan 

anses vara en orsak till varför barn utesluts i vården av föräldern. Det faktum att 

sjukhusmiljön kan uppfattas som vit, neutral och främmande kan göra att barnet känner sig 
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obekant av att vistas där. Detta kan till viss del åtgärdas genom att ta med foton och 

personliga ägodelar, vilka syftar till att göra miljön mer personlig och igenkännbar. 

Resultatet visade även att den information som ges till barnet angående förälderns tillstånd, 

bör vara begriplig och anpassad efter enskild utvecklingsnivå. Detta tydliggörs i studien av 

Kean (2010), som menar att den döende föräldern ofta rådgör med vårdpersonal om när det är 

läge att informera barnet samt vad denna information bör bestå av. Det beskrivs vidare att 

barnets delaktighet går att tillgodoses genom adekvat information om vad som händer samt är 

planerat och delvis kan barnet få vara med och assistera vid lättare omvårdnadsåtgärder av 

föräldern. Det ger barnet en förståelse för vårdpersonalens arbete och blir således mer 

medvetna om vårdens funktion och betydelse för förälderns välmående.  

 

Litteraturstudien visade att vårdpersonalen inte kände sig kvalificerade och saknade 

kompetens för att bemöta samt samtala med barn om sorg och död. Golsäter, Henricson, 

Enskär och Knutsson (2016) beskriver vårdpersonalens upplevelser i mötet med barn, där 

merparten av deltagande vårdpersonal ansåg att deras huvudansvar var patienten och inte 

dennes anhöriga. Huvudansvaret för barnet ansågs ligga på föräldrarna eller annan vuxen i 

dennes omgivning. Vårdpersonalen ansåg att barnet ska fortsätta sitt vardagliga liv och inte 

närvara på sjukhuset. Litteraturstudiens resultat visade även på hur viktigt det är att 

vårdpersonalen vet vilka tillgängliga resurser som finns att tillgå för att ge stöd till sörjande 

barn, då föräldrarna förväntar sig denna vägledning. I studien av Golsäter et al. (2016) 

framkom att vårdpersonal kan behöva anstränga sig för att ge bra rekommendationer till 

föräldrar om hur deras barns behov kan tillgodoses. Ibland krävs att vårdpersonal har 

specialiserad kunskap för att kunna identifiera familjens behov och ge stöd därefter.  

 

Resultatet kunde påvisa att barn som får ett bristande stöd i samband med förlust av en 

förälder kan få ett påverkat mående i framtiden. Dyregrov (2007, s. 93-95) beskriver att sorg 

är en komplex process och barnet behöver mycket stöd och omtanke av någon som står barnet 

nära. En kärleksfull förälder som finns där och närvarar anses vara det viktigaste stödet. Som 

kvarlevande förälder kan det vara svårt att ge villkorslöst stöd till det sörjande barnet, 

samtidigt som den egna sorgen ska bearbetas. Barnets känslor pendlar snabbt och kan på ett 

ögonblick svänga mellan gråt och skratt. Resultatet visade även att barn som förlorat en 

förälder och samtidigt har obearbetade känslor, kan utveckla separationsångest, depression, 

posttraumatiskt stressyndrom samt missbruk av alkohol och narkotika i ett framtida skede. I 

enlighet med Dyregrov (2009, s. 52-55) är sorg svårt att hantera i alla livsskeden, men särskilt 
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svårt blir det för ungdomar som tvingas utstå sorg i samband med hormonella förändringar 

som kommer med tonåren. Det bör läggas stor vikt vid att stödja dessa ungdomar att hantera 

olika negativa känslor som uppstår i samband med förlusten av föräldern. Dessa känslor kan 

visa sig i form av skuld, förvirring, ensamhet och ilska, vilka obearbetade kan leda till 

psykiskt lidande och uttryckas genom destruktiva reaktioner.  

 

Grundbegreppet av patient-och familjecentrerad vård anses enligt Westrup (2015) vara att 

fokus omfattar andra behov hos patienten, förälder, barn och syskon, och inte enbart på 

tekniska och farmaceutiska metoder av behandling. Vården bör syfta till att utvidgas och ta i 

beaktning såväl fysiologiska, psykiska och emotionella behov hos patienten och dennes 

anhöriga, för att kunna erbjuda bästa möjliga vård. I resultatet kunde påvisas att barn som 

anhöriga i vården av döende eller avlidna föräldrar, har behov av att enskilt få tala om sina 

tankar och känslor, utan att behöva ta hänsyn till andra familjemedlemmars reaktioner. 

Samtidigt finns även ett behov av att få närvara och samtala med sina familjemedlemmar om 

det svåra i situationen. Detta tas upp i en studie av Healy-Romanello (1993), som beskriver 

betydelsen av att barn får möta andra som varit med om och upplevt liknande situationer. 

Därigenom minskar barnets känslor av att vara utsatt och isolerad i det aktuella tillstånd dem 

befinner sig i. Rolls och Payne (2007) menar att familjesamtal kan hjälpa att öppna upp 

kommunikationen mellan barn och föräldrar, vilket underlättar förmågan att berätta för 

varandra om sina känslor relaterade till förlusten.  

 

I enlighet med Jerlang (2009, s. 77-110) beskrivs Erik Erikssons teori, som även kallas för 

kristeori, där människan utvecklas genom existentiella kriser som uppstår i livet. En trygg 

anknytning under uppväxten och genom barnets olika utvecklingsfaser, lägger grunden för 

barnets utveckling genom hela livet. Barnet behöver minst en trygg anknytningsperson, för att 

bli trygg och få en god självkänsla med förmågan att utveckla kärleksfulla relationer. Batra 

(2013) beskriver vidare hur barn under småbarnsperioden kan börja utveckla en förståelse för 

vad döden innebär. Vid bortgång av en förälder kan barnet flera veckor efter dödsfallet och 

vid upprepade tillfällen fråga var föräldern är samt när denne kommer tillbaka. Kan även 

hända att barnet går runt och letar efter sin döda förälder. I senare förskoleåldern har barnet 

utvecklat en kognitiv förmåga, där döden kan uppfattas som något mer definitivt. Samtidigt 

kan det vara svårt för barnet att förstå och acceptera att föräldern inte kommer tillbaka. Barnet 

kan ofta ge uttryck åt sina tankar genom fantasin i form av lek, rollspel och bildskapande, 

vilket kan underlätta förståelsen för vad som hänt. Om barnets behov och dennes uttryck för 
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sorg förbises, kan det istället utmynna i oro, sömnproblem eller somatiska symtom. Vid 

skolåldern kan barnet oftast förstå innebörden av döden som något slutgiltigt, vilket innebär 

att föräldern aldrig kommer tillbaka. Spårkapaciteten är bättre utvecklad, vilket oftast leder till 

behov av att tala om förälderns bortgång. Det är viktigt att barnet i denna ålder delges korrekt 

information angående förälderns dödsorsak, vilket annars kan resultera i att de klandrar sig 

själva och tar på sig ansvaret för det som hänt. Att förlora en förälder i tonåren innebär att de 

kan förstå omfattningen av det som inträffat samt vilka konsekvenser det får för familjen och 

deras omgivning. Tänkandet är så pass utvecklat vid denna ålder, vilket ofta medför oro för 

framtiden samt en sorg över att den döda föräldern inte kommer kunna närvara vid viktiga 

framtida händelser. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade på olika reaktionsmönster hos barnet som förlorat en 

förälder, vilket kunde härledas till dennes ålder och utvecklingsnivå. Bugge, Darbyshire, 

Røkholt, Haugstvedt och Helseth (2014) beskriver att döden av en förälder är bland det mest 

stressande och traumatiska ett barn kan uppleva. Små barn sorgs uttrycks genom beteenden 

och kroppsliga uttryck. Föräldrar har ofta svårt att lägga märke till samt förstå och bemöta 

små barns reaktioner på sorg. Därav behöver små barn hjälp med att sätta ord på sina känslor 

och låta dom komma till uttryck. Christ och Christ (2006) menar att det stöd som ges bör 

anpassas efter barnets ålder och utvecklingsfas. Genom att använda förskönande 

formuleringar angående förälderns tillstånd till små barn, kan det innebära att budskapet 

misstolkas och skapar förvirring. Därmed kan det lilla barnet ha svårt att associera den 

förvrängda upplevda situationen till hur verkligheten faktiskt ser ut (Seccareccia & Warnick, 

2008). Enligt Christ och Christ (2006) kan äldre barn vara i behov av att få mer detaljerad 

information angående sin förälders tillstånd, vilket är förenligt med deras utvecklade 

uppfattning av verkligheten. Seccareccia och Warnick (2008) beskriver att det inte finns en 

rätt tidpunkt för att delge barn svåra besked, utan hänsyn bör tas utifrån varje enskilt fall. Det 

kan vara fördelaktigt att klargöra förälderns aktuella tillstånd successivt, då barnet behöver 

bearbeta olika känslor som obehindrat kommer till uttryck. Sådan information kan bestå av 

fakta angående förälderns tillstånd, behandling och prognos. Med undantag av barnets 

mognadsnivå, kan det som avgör barnets förmåga att ta till sig information vara tidigare 

erfarenheter och deras förståelse av död. Worden & Silverman (1996) beskriver att säkra 

resultat uppnås genom att fler studier inom området utförs samt studier som följer barnet över 

tid, då problem kan uppkomma senare i livet. 
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Metoddiskussion 

En Integrerad litteraturstudie är den metod som syftar till att ge en djupare och mer 

omfattande förståelse för det ämne som studeras. Det leder till en bredare bild över 

kunskapsläget inom ramen för aktuellt forskningsområde. Avsikten med en systematisk 

sökning, är att få med all litteratur som redogör för valt ämnesområde. En väldefinierad 

litteratursökning minskar risken för ofullständiga sökträffar och ger således ett mer 

tillförlitligt resultat (Whittemore & Knafl, 2005). Vi tror att det finns en risk att relevant 

litteratur har förbisetts i litteratursökningen, då svårigheter uppstod att hitta fungerande 

söktermer för litteraturstudiens syfte.  Få använda MeSH-termer i litteratursökningen kan ses 

som en brist i denna studie, eftersom sådant tillvägagångssätt ger en väldefinierad sökning. 

Eftersom vissa studier valdes bort utifrån titel och abstrakt, finns ytterligare en risk att studier 

som kunnat ingå i analysen missades. Genom noggrant formulerade inklusions- och 

exklusionskriterier har dessa brister i litteraturstudien försökt kompenserats, av vilka 

underlättar förfarandet med att inbegripa studier som svarar mot syftet och frågeställningarna 

(jfr Whittemore & Knafl, 2005).  

 

Vidare beskriver Whittemore och Knafl (2005) att kvalitetsgranskningen av studier som ska 

inkluderas vid integrerade litteraturstudier är ett kritiskt moment, då studier ska jämföras och 

värderas. Därmed har vi gemensamt använt olika granskningsprotokoll utifrån studiernas 

design vid kvalitetsgranskningen av valda studier för att uppnå enighet. Integrerade 

litteraturstudier syftar till att ge en helhetsbild över det valda ämnesområdet, varför samtliga 

studier som svarar på syftet, utan hänsyn till dess kvalitet, ska inkluderas i litteraturstudien 

(Willman et al., 2006, s. 61-66). 

 

Extrahering av data är ett riskmoment i analysprocessen, då det är viktigt att relevant 

information inte tas bort. I och med väl genomtänkta frågeformuleringar har det underlättat 

tillvägagångssättet att behålla ett kärnfullt innehåll i samband med extrahering av data (jfr 

Whittemore & Knafl, 2005). För att kunna identifiera väsentliga kategorier vid 

datajämförelsen, är det viktigt att kritiskt analysera insamlad data. Vi läste upprepade gånger 

inhämtad data för att få en bra uppfattning över innehållets kontext. Detta underlättade arbetet 

med att formulera relevanta kategorier i denna litteraturstudie. 
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Trovärdighet 

Holloway och Wheeler (2010, s. 302-304) beskriver att litteraturstudiens trovärdighet utgörs 

av om tillämning av begreppen tillförlitlighet, pålitlighet och bekräftbarhet har används. 

Tillförlitligheten i en studie uppnås genom att få fram ett sanningsenligt underlag, där 

deltagarna kan känna igen sig i det fastställda resultatet. Med detta i åtanke har 

tillförlitligheten i denna studie säkrats genom grundlig genomgång av analysprocessens olika 

delar. Enligt Polit och Beck (2008, s. 550-552) kan det vara svårt att frångå sin egen 

förförståelse och erfarenhet i samband med analys av data, då författarna är en del av hela 

processen. I denna studie diskuterade vi vår egen förförståelse i ämnet, vilket syftade till att 

medvetet undvika inslag av egna tolkningar i materialet.  

 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 539-549) uppnås pålitlighet i en studie genom att 

forskningsprocessens alla delar är väl synligt presenterade. Resultatets bärighet ska förutsätta 

att det är möjligt att få fram samma resultat under liknande premisser. Pålitligheten i denna 

studie eftersträvade vi genom att tydligt redogöra för tillvägagångssättet i den systematiska 

litteratursökningen och dataanalysen. Detta redovisades noggrant i form av löpande text samt 

tabeller och matriser. För att en studie ska ha pålitlighet, är det av betydelse att materialet 

stämmer väl överens med primärkällorna. Forskaren måste frångå sin egen förförståelse i 

ämnet, för att resultatet ska kunna bli så objektivt som möjligt (Polit & Beck, s. 539-549). Vi 

tillämpade kodning av materialet samt återvände regelbundet till primärkällorna för att kunna 

försäkra datans pålitlighet. En öppen dialog med reflektion kring det studerade ämnet 

utfördes, vilket syftade till att minimera risken att egen förförståelse och tolkningar påverkade 

litteraturstudiens resultat.  

 

Enligt Holloway & Wheeler (2010, s. 302-303) uppnås bekräftbarhet genom att 

forskningsfrågorna kan svaras på i resultatet. I denna studie hade vi forskningsfrågor och syfte 

som främsta utgångspunkt, för att kunna framhålla ett objektivt resultat. Referenserna i den 

genomgripande litteraturstudien medför att läsaren kan återgå till primärkällorna, vilket 

ytterligare stärker litteraturstudiens bekräftbarhet. Holloway & Wheeler (2010, s. 303) 

beskriver slutligen att en studies överförbarhet bestäms om huruvida resultatet kan överföras 

till andra kontexter. Därmed är det av största vikt att tillvägagångssättet för datainsamling är 

väldefinierad. Då resultatet i denna studie kan liknas med erfarenheter och upplevelser i andra 

nordiska länder, anser vi att denna studie kan överföras till sjukvård nationellt och den 
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utmaning som följer med att stödja sörjande barn som anhöriga i vården. Denna studies 

kontext avgränsar hur stöd kan ges till sörjande barn inom slutenvården, därmed anser vi att 

resultatet endast kan överföras till liknande sammanhang. 

 

Slutsatser 

Att förlora en förälder är en påfrestande händelse som kan påverka barnet på lång sikt. Barnet 

saknar ofta resurser att hantera situationen utan stöd och omsorg av personer i dennes 

omgivning, vilket även ställer krav på sjukvården. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

behöver fördjupad kunskap om barn som anhöriga i vården och det stöd som kan ges när en 

förälder är döende eller har avlidit. Undervisning om sörjande barns behov av stöd kan 

behövas lyftas fram i grundutbildningen för sjuksköterskor, då resultatet visade på bristfällig 

kunskap i ämnet. Resultatet visade att det kan vara svårt för vårdpersonal att identifiera 

barnets behov i samband med en förälders förväntade bortgång. Barnet påverkas emotionellt 

och många känslor behöver komma till uttryck. Det finns en brist på erfarenhet bland 

sjukvårdspersonal av att förstå och hantera barnets behov. Ett anpassat bemötande anses vara 

nyckeln till att nå och stödja dessa barn. Barnet har ett behov av att få prata med något och det 

är viktigt att kommunikationen anpassas utifrån barnets ålder och mognad. Många föräldrar 

försöker skydda barnet genom att undanhålla information, vilket kan påverka barnet negativt. 

Under litteratursökningen upplevdes en brist på studier om barn som anhörig i vården, vilket 

även framkom i resultatet av denna litteraturstudie. Det är även brist på genomgripande 

forskningsstudier som berör effekter av bristande stöd hos barn i sorg utifrån ett längre 

perspektiv.  
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Bilaga 1. Analysprocessens dataöversikt, underkategorier  

Underkategorier Faktor Återfinns i artikel 

(Kodning utifrån 

primärkälla jfr tabell 2) 

Svårigheter att identifiera barnets behov Identifiering 

Ansträngning 

1, 6 

2, 3 

Förmåga att identifiera barnets behov Avsätta tid 

Förmåga att identifiera 

4, 6, 11 

4, 6, 11 

Utmaningar med att acceptera svåra besked Känsla av otillräcklighet 

Känslor som påverkas 

3,7, 15, 21, 23 

2, 8  

Bearbeta sorg Oro hos barnet 

Svårhanterliga känslor 

Helande process 

3, 19 

3, 11, 19, 23 

2, 15, 19 

Anpassat bemötande Förstå/Hantera särskilda behov 

Förmedlare av svåra budskap 

Tidigt ingripande 

6, 8, 15, 22 

6, 8  

1 

Fungerande copingstrategier Copingsstrategier 9, 23 

Barns hinder att samtala om sorg Samtal om döden 4, 9 15, 15, 23 

Anpassad kommunikation Miljöns betydelse 

Effektivt lyssnande 

Självkänsla 

Rädsla att säga fel 

Ålder och mognad 

Bygga upp förtroende 

11, 14,  

2, 15 

2, 15 

6, 8, 14 

6, 10, 14 

5, 6, 8, 14, 21, 22 

Anpassad information Informera barn 

Känsla av att något är fel 

2, 3, 5, 8 

14 

Utmaningar med att informera barn Tydlighet 

Bearbeta information 

22, 4, 5, 6, 8, 21 
3, 4, 8  

Skydda barnen från onödigt lidande Uteslutas ur vården  2, 11, 14, 15, 21 

Barns önskan och behov Önskan att delta 

Ökad acceptans och hanterbarhet 
Möjlighet att ta farväl 

14, 15, 21, 22 
22, 11, 14, 21, 22 
44, 7, 9, 15, 21, 22 

Utmaningar med att acceptera svåra besked Svåra besked 2, 3, 7, 8, 11, 15, 19, 21, 23 

Bearbeta sorg Bearbeta sin sorg 2, 8, 15, 19 

Hinder att bemöta barn i sorg Oförberedda/Okvalificerade 

Använda ordet död 

8, 13, 14, 21, 22 

8 

Erfarenheter av att bemöta barn i sorg Utgå från sig själv  

Förutse reaktioner 

6 

15, 18 

Vårdpersonalens förhållningssätt Tillgängliga resurser 

Aspekter av sorg 

15 

1, 2 

Förutsättning för att kunna ge adekvat stöd Begränsad kunskap 

Samma rättigheter 

Samarbete med andra professioner 

1, 2, 6, 8, 19, 21 

6 

2, 6, 8 

Frånvaro av stöd och dess konsekvenser Begränsade resurser 

Behov av normal aktivitet/kontinuitet 

Utveckla stödresurser 

8, 21 

7, 8, 17 

14, 15, 21 
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Framtida konsekvenser av obearbetad sorg Påverkat framtida mående 

Uppvisade symtom 

Känslor efter förälderns bortgång 

Måendet på lång sikt 

1, 10, 15, 17, 20  

1, 6, 9, 15, 17, 18, 19 

7, 10, 20  

10, 18, 19, 20, 23 

 

 

 

Bilaga 2. Datajämförelse  

Kategorier  Underkategorier, jämför tabell 2  

(återfinns i artikel)   

Observera och känna igen barnets känslor samt behov 

Observera och känna igen barnets behov Känslor som 

kommer till uttryck 
 

 

 

 

 

 

 

Bemöta och samtala med barn i sorg Bemöta barn i  
 

 

 

 

 

 

 

 

Information och delaktighet i vården 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

Svårigheter att identifiera barnets behov 

(1, 2, 3, 6) 

Förmåga att identifiera barnets behov 
(4, 6, 11) 

Utmaningar med att acceptera svåra besked  

(2, 3, 7, 8, 11, 15, 19, 21, 23) 

Bearbeta sorg 

(2, 8, 15, 19)  

 

 

Anpassat bemötande 

(6, 8, 15, 22) 

Fungerande copingstrategier 

(1, 9, 23) 

Barns hinder att samtala om sorg 

(4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 23) 

Anpassad kommunikation 

(2, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 21, 22) 

 

Anpassad information 

(2, 3, 5, 8, 14) 

Utmaningar med att informera barn 

(2, 4, 5, 6, 8, 14) 

Skydda barnen från onödigt lidande 

(2, 11, 14, 15, 21, 22) 

Barns önskan och behov 

(2, 4, 7, 9, 14, 15, 21, 22) 

 

Kunskap i att bemöta barns sorg i olika åldrar 

Personalens upplevelse av att bemöta barn i sorg 

Begränsade resurser och nödvändiga åtgärder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekter av bristande stöd och dess påverkan på barn i 

efterskedet   

Utmaningar med att acceptera svåra besked  

(2, 3, 7, 8, 11, 15, 19, 21, 23) 

Bearbeta sorg 

(2, 8, 15, 19)  

Hinder att bemöta barn i sorg 

(8, 13, 14, 21, 22) 

Erfarenheter av att bemöta barn i sorg 

(6, 15, 18) 

Vårdpersonalens förhållningssätt 

(1, 2, 14) 

Förutsättning för att kunna ge adekvat stöd 

(1, 2, 6, 8, 14, 15, 19, 21) 

Frånvaro av stöd och dess konsekvenser 
(7, 8, 17, 21) 

 

Framtida konsekvenser av obearbetad sorg 

(1, 6, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 23) 

 


