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ABSTRACT 

The death of a parent is one of the worst things that can happen to young children. In order to 

help them in their mourning process we must understand and recognise their grief process. A 

common misunderstanding is that children can not cope with the fact that a parent is dying 

and are therefore often excluded in conversations. This thesis studies how young children 

react to the bereavement of a parent. We target children of age two to six who have lost one 

parent through terminal illness. The aim was to explore the nurse’s role in helping the parents 

and their child through the final stages prior to and short after the death of their mother or 

father. We present theories by Piaget and Homburger-Erikson regarding children’s 

psychological development and discuss these in conjunction with data collected from 

scientific articles published between 1990 and 2003.  The main conclusion is that the nurse 

plays a pivotal role in helping the family with the grief process. It is of great importance to 

keep an open dialogue with the child. A nurse play an important role when it comes to inform 

and support parents when talking about death, but the nurse must take care not to overstep the 

parents’ authority. 
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1. INLEDNING 

Det väcker många känslor när ett barn mister en eller båda av sina föräldrar. Ämnet kan 

kännas tabubelagt just för att det väcker starka känslor och som människor har vi ett behov av 

att sätta gränser för hur mycket tragedi vi kan uthärda. Därför är det viktigt att ta upp och 

belysa det som kan vara svårt att handskas med, både för dem som är mitt i tragedin och för 

sjuksköterskan som står bredvid (Havnesköld och Risholm-Mothander, 2002).  

 

Den psykodynamiska teoribildningen hävdar att barnet är särskilt känslig i åldern två till sex 

år. Barnet knyter an, identifierar sig och bryter sig loss från modern respektive fadern under 

denna period. Om inte barnet får stöd och hjälp kan barnet vända sorgen till skuld- och skam- 

känslor (Havnesköld och Risholm-Mothander, 2002).  

 

I fördjupningsarbetet har vi valt att beskriva hur barnet reagerar de sista veckorna innan och 

veckorna efter mamman eller pappans bortgång. I samband med mamman eller pappans 

bortgång vill vi undersöka hur sjuksköterskan kan ge stöd till barnet och föräldrarna. Vi har 

valt att fokusera oss på barn mellan två och sex år. Under vår praktik, termin fyra, kom vi 

båda i kontakt med barn som miste sin cancersjuka mamma eller pappa. Detta gjorde djupt 

intryck på oss båda. Frågor som känns viktiga att besvara har dykt upp. I sökandet efter svar 

upptäckte vi att det finns alltför lite forskning och kunskap om barns reaktioner inför förälder 

i  det terminala stadiet av sin sjukdom och av intresse beslöt vi oss för att skriva om ämnet. 

2. BAKGRUND 

För att kunna förstå barns föreställningar om döden är en förståelse för barnets psykologiska 

utveckling nödvändig. I detta kapitel kommer utvecklingsteorier av Jean Piaget och Erik 

Homburger–Erikson att presenteras. Därefter behandlas hur ett barn i åldern två till sex år 

upplever sorg och skillnad mellan barns och vuxnas upplevelse av sorg. 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson presenteras och visar sjuksköterskans betydande roll.  

2.1. Barnets utveckling enligt Piaget 
Piaget (1968) menar att barnet dagligen ställs inför förändringar. Allt eftersom barnet växer 

och dess värld vidgas bortom hemmet, ställs barnet inför nya upplevelser och utmaningar. 

Dessutom växer barnet själv och ser därför omvärlden från en allt högre nivå och med 
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växande känslighet och skärpa. Enligt Piaget (1968) finns sju grundläggande begrepp inom 

barnpsykologin, konservation, assimilation, ackommodation, jämviktsskapande, kognitiva 

strukturer, mentala operationer och schema. 

 

Konservation, ständigt skiftande, ändå detsamma. Med det menas att barnens omgivning 

ständigt förändras, de träffar nya människor och upptäcker nya ting men vissa komponenter i 

barnets värld förblir konstant t ex föräldrarnas viktiga trygghet. Förmågan att klara av 

förändringar vilar på en grundval av stabilitet. Denna stabilitet i tillvaron skapas av 

föräldrarnas kärlek och omtanke, favoritleksaker och hemmet.  De urblekta och trasiga filtar, 

dockor, nallar som barn älskar så högt är uttryck för ett behov av beständighet mitt i en 

föränderlig värld. Personlig trygghet hos barnet grundar sig på en förvissning om att det finns 

något som består, detta är för barnet det faktum att föräldrarna älskar och accepterar det. 

Piagets teori om det intellektuella växandet innebär att barnet upptäcker varaktighet trots 

skenbar förändring, med hjälp av förnuftet, faktum att föräldrarna älskar och accepterar dem 

är konstant. Piaget hävdar också att kunskap om verkligheten inte bara härrör ur vår 

erfarenhet utan också ur vårt resonemang. Piaget (1968) hävdar att vi kan hjälpa barnet att 

komma till rätta med världens föränderlighet genom att ge det tillfälle till relevanta 

aktivitetsformer, dels genom att låta barnet arbeta med frågor om tillstånd och förvandlingar, 

dels genom att rikta barnets tankar och handlingar mot förändringar. Genom relevanta 

aktivitetsformer kan föräldrarna hjälpa barnet att upptäcka kontinuitet i omvärlden (Piaget, 

1968). 

 

Assimilation och ackommodation är enligt Piagets terminologi (1968) de oföränderliga 

former för inhämtande av vetande som finns på alla åldersstadier och alla mentala 

utvecklingsstadier, ända från födseln till vuxenlivet. Assimilation innebär att inkommande 

information ombildas så att den passar ihop med de befintliga kunskaperna, kunskaper barnet 

har sedan innan. Människan använder informationen på ett anpassande sätt, människan 

försöker mentalt eller kunskapsmässigt anpassa ny information via sin perception. Därigenom 

är det möjligt för människan att förstå något nytt i världen, baserat på redan etablerad 

kunskap, d v s det ”gamla” som individen redan känner till och förstår och samtidigt utöka sitt 

kunnande. Ackommodation (= anpassning) är den form för vetande som kan sägas tar vid när 

assimileringen inte räcker till. Om assimilationsprocessen vore den enda 

anpassningsprocessen, skulle det inte ske någon utveckling av människans struktur. Allt nytt 

skulle tolkas in i redan kända sätt att förstå. Därför sker en ackommodation parallellt med 
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assimilationen. Människan ändrar sina invanda erfarenheter och tankesätt och fogar nya 

erfarenheter till redan befintliga. Människan förändrar sig härigenom, d v s anpassar sig till 

omgivningen genom att omstrukturera kunskaperna, t ex om ett spädbarn upptäcker att nallen 

har fler funktioner än att tugga på så ackommoderar barnet (Piaget, 1968). 

 

Jämviktsskapande kan ses som en regleringsprocess som styr relationen mellan assimilation 

och ackommodation. Jämviktsskapande innebär utvidgade former av tänkande och en vidare 

assimilationsskala. Jämviktssökandet försiggår som en adaptionsprocess, som är det sätt på 

vilket människan aktivt kan förhålla sig till de ändringar, hon utsätts för. 

Adaptationsprocessen kan beskrivas som en växelverkan, dels anpassar sig människan till 

omgivningen genom en utåtgående process, kallad ackommodation, dels en inåtgående 

process, kallad assimilation. Dessa processer är livslånga och börjar med spädbarnets diffusa 

reflexer och fortsätter till dess den vuxnes formella och logiska tänkande uppnås. När barnet 

leker, så assimilerar det, det vill säga det anpassar verkligheten efter sitt eget behov. När 

barnet imiterar, ackommoderar det, det vill säga anpassar sig självt till omgivningen. När 

jämvikt uppstår i strukturen, är människan framme vid övergången till ett nytt stadium, 

tvåårsåldern. När barnet nått jämvikten, har hon/han fått så många erfarenheter och insikter, 

att det sker en kvalitativ förändring i sättet att förstå, strukturen. Om denna jämvikt inte 

uppnås eller om den hämmas en längre tid, kan utvecklingen hindras. Detta kan ske om barnet 

inte får möjlighet att handla aktivt och självständigt och göra egna erfarenheter. Barnet har nu 

även utvecklat ett språk som en viktig del av dess sätt att förstå (Piaget, 1968).  

 

Kognitiva strukturer betecknar de mentala organisationer eller färdigheter som ett barn har. 

Summan av människans kunskap, erfarenhet och tankesätt utgör de kognitiva strukturerna hos 

människan. Strukturerna ändrar sig efterhand som människan skaffar sig nya erfarenheter, 

dvs. anpassar sig till omvärlden. Det är de kognitiva strukturer ett barn förfogar över på ett 

visst utvecklingsstadium som avgör vad barnet kan och inte kan assimilera på det stadiet. Att 

uppfatta en allmän känsla som tydligt avgränsad innebär en jämförelse med tidigare tillstånd, 

omdömes och minnesstrukturerna engageras. Att kunna uppfatta och ge namn åt sina 

emotioner förutsätter förmågan att skilja mellan många tänkbara emotioner, vilket engagerar 

kognitiva strukturer (Piaget, 1968).  

 

Inlärning är centralt för Piaget (1968). Inlärning är när det sker en tillväxt i förståndet och 

därmed strukturen. Inlärning för barnet sker genom meningsfulla aktiviteter, då det utvecklar 
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förståelse och färdigheter genom aktivt handlande. Mentala operationer är redskap för 

inlärandet. Den operativa inlärningen beskriver Piaget som ett slags praktisk intelligens, som 

inträffar när barnet är aktivt upptaget av att undersöka material eller situationer. Det är 

kognitiva strukturer i funktion enligt Piaget. När barnet tänker logiskt, opererar det med 

aspekter av verkligheten, språket eller mentalt material. Spädbarn har ansatser till förmågan 

att tänka logiskt och kan göra intuitiva slutledningar, men de kan inte tänka med symboler 

vilket är kriteriet på egentliga mentala operationer. Dessa mentala färdigheter brukar barnet 

uppnå i skolåldern enligt Piaget (1968).  

 

Schema är en speciell mental struktur som kan generaliseras och överföras. Nya erfarenheter 

ombildas till scheman, vilket är Piagets beteckning på de kognitiva mönster som ligger bakom 

handlingssätten. T ex om ett litet barn ligger i sängen och har en skallra upphängd över sig, 

kan barnet i början bara antingen se på skallran eller höra på den, respektive gripa efter den. 

Barnet är ännu inte i stånd att kunna kombinera dessa handlingar, tar en sak i taget. Tidigare 

har barnet kanske lärt sig att gripa efter nappflaskan, och det försöker en dag på samma sätt 

med skallran, barnet griper tag i skallran. Genom att ständigt försöka sig på nya saker utvidgar 

barnet sitt schema, i detta fall sitt gripschema (Piaget, 1968).  

2.2. Barnets utveckling enligt E. Homburger - Erikson 
Homburger-Eriksons teori kan kallas för en ego – teori. Egot kan betraktas som ett inre Jag, 

en inre regulator. Med hjälp av Jaget kan individen upprätthålla en integrerad personlighet 

med särart och kontinuitet, d v s en upplevelse av identitet som angår självupplevelsen samt 

andras upplevelse av individen. Jagets uppgift är att reglera motsättningarna mellan behovet, 

lustprincipen och superegot (överjaget) och den hämmande funktion överjaget kan ha vid 

anpassandet till den yttre världens krav eller möjligheter. Jagets uppgift är att lösa kriserna 

och därigenom utveckla sin identitet. Varje livsstadium har ett karaktäristiskt problem som 

Homburger–Erikson (1985) menar är en kris. Själva krisen ska inte fattas som en 

katastrofsituation utan som en period med särskilda möjligheter till växt i utvecklingen och 

med en särskild sårbarhet som innebär risk att individen hämmas. Om det blir en hämning på 

ett område, kommer de andra områdena att påverkas. Angrips t ex kroppen av en sjukdom, så 

blir individen kanske ledsen eller rädd och det påverkar i sin tur människans fungerande i 

gruppen. Människan ses som en organism (fysiskt), ett ego (psykiskt) och en medlem av ett 

samhälle (socialt). Individen ses alltid som en del av alla de tre begreppen, händer det 

individen något inbegrips alla tre organisationsförloppen (Homburger–Erikson, 1985)  
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Den mänskliga utvecklingen belyses genom åtta karaktäristiska livsstadier. På vart stadium 

konfronteras individen med en bestämd problematik, en existenskris. Homburger menar att 

utvecklingen är kontinuerlig men ändå rymmer den skilda livsuppgifter som måste lösas innan 

individen kan gå vidare. Varje fas i livscykeln innebär möjlighet till förändring (Homburger–

Erikson, 1985). 

 

0-18 månader: Den första utvecklingsfasen. Livsuppgiften för barnet handlar om att skapa 

tilltro och tillit. Om barnet lyckas kommer det att kunna känna trygghet, klara frustrationer 

och kunna skjuta upp behovstillfredsställelse. Om barnet misslyckas kommer det att präglas 

av misstänksamhet och avvisande (Homburger–Erikson, 1985).  

 

Småbarnsåren upp till tre år: Livsuppgiften handlar om autonomi och tvivel. Barnet präglas av 

nyfiket utforskande. En positiv lösning leder till självförtroende och positiv självkänsla, en 

negativ till överdrivet beroende, tvångsmässighet och dålig impulskontroll (Homburger–

Erikson, 1985).  

 

Förskolebarnet, tre till sex år: Livsuppgiften är att uppnå balans mellan initiativ och skuld. 

Om barnet lyckas kommer det att utveckla prestationsglädje, ett negativt utfall leder till 

hämning och initiativlöshet (Homburger–Erikson, 1985). 

 

Lägre skolåldern, sex till tolv år, latensåldern inom psykoanalytiska terminologin: 

Livsuppgiften handlar om aktivitet och underlägsenhet. Vid en positiv lösning uppnås känsla 

av kompetens, ett misslyckande leder till känslor av att inte duga eller vara otillräcklig 

(Homburger–Erikson, 1985). 

 

Homburger–Erikson kopplade samman skam till uppgifter som handlade om självkontroll och 

oberoende vilka han hänförde till den första fasen. Huruvida skam och tvivel blir en 

betydelsefull aspekt av personligheten beror, enligt Homburger–Erikson (1985) på den 

personliga utvecklingen som sker i den första utvecklingsfasen.  

 

2.3. Skillnaden mellan Piagets teori och Homburger - Eriksons teori 
Piaget lägger fokus på barnets lärande i sin teori. Han intresserar sig för den mänskliga 

intelligensen, en allmän förståelse för det mänskliga förståndet och dess utveckling från 
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människans födelse till vuxen ålder. Målet för förståndsutvecklingen ser Piaget som en 

strävan mot logiska – matematiska strukturer, så kallade tankeformer. Drivkraften i denna 

utveckling är den mänskliga självregleringen, människan försöker hela tiden anpassa sig 

aktivt till sin omgivning (Piaget, 1968). 

  

Homburger–Erikson lägger fokus på människan som en psykosocial organism. Människan 

betraktas dels som en biologisk organism, dels som en person med ett ego, det vill säga ett 

psykologiskt väsen och dels som en social medlem av samhället. Homburger–Erikson 

beskriver åtta karaktäristiska utvecklingsstadier människan går igenom, om det blir en 

hämning på ett område, kommer de andra områdena att påverkas (Homburger–Erikson, 

1985). Piagets teori ser till människans kognitiva utvecklande, lärandet som skapar till slut 

fullkomligt kognitivt beteende medan Homburger–Erikson beskriver människans utveckling 

som i varje stadium präglas av konflikt mellan tillit och misstro, autonomi och tvivel, 

självförtroende och skuld, detta ser Homburger–Erikson som människans kamp att utvecklas 

positivt och gå igenom varje stadium hälsosamt (Havnesköld och Risholm-Mothander, 2002).  

2.4. Barn och död 
Barndomen är fylld av behov av människor och fruktan för att förlora dem. Modern och 

fadern är barnets mest betydelsefulla personer. De ger både fysiskt och känslomässigt stöd 

(Tamm och Granqvist, 1994). 

 

Barn under fem års ålder har en primitiv uppfattning om döden. De jämställer den ofta med att 

bli lämnad ensam eller övergiven. Mindre barn tror ofta att döden är något övergående, något 

temporärt. Den döda personen sover men vaknar snart igen är vanliga tankar hos de mindre 

barnen.  

 

Vid fem års ålder har barnet en viss aning om vad döden är, men det kan dröja några år till 

innan de förstår döden som ett biologiskt faktum. Att den döde ska komma tillbaka är en 

stående förhoppning och en innerlig önskan. Barnets tänkande är fyllt av fantasi och det lever 

i en magiskt präglad verklighet. I förskolebarnets värld går önskningarna i uppfyllelse och det 

man inte önskar kan ändras. Fakta blandas med fantasi och tänkandet tros ha en magisk makt 

över tillvaron. Det goda tros vinna seger över det onda och orätt får sitt straff på ett eller annat 

sätt.  
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Ju yngre barnet är, desto svårare har det i allmänhet att förstå det inträffade dödsfallet och 

komma tillrätta med det. Barn tror att deras tankar har makt över tillvaron samt att det finns 

något som bestämmer kring orsak och verkan. Barnet har ett rättvisetänkande och tror därför 

att om det gör något dumt så påverkar detta andra människor negativt t ex att barnets mamma 

dör. Eftersom barn inte ser samband mellan orsak och verkan på samma sätt som vuxna så 

söker de ofta förklaringar till händelser hos sig själva (Foster, 1990).  

 

När den ena föräldern dör efter långvarig sjukdom börjar sorgearbetet redan tiden före 

dödsfallet och sorgen blir av föregripande art. Den överlevande förälderns uppgift blir att 

hjälpa barnet att förstå och att integrera barnet i det som händer med den sjuke. Sakta och 

successivt kan barnet ta in den väntade förlusten. Vid sidan om en sådan inre förberedelse bör 

barnen också få veta hur förälderns sjukdom och förestående död kommer att påverka 

familjen. Främst bör den överlevande föräldern ge barnet garantier om att det blir 

omhändertaget även efter den sjuke förälderns död. Rädslan för övergivenhet är mycket stor 

under barndomen och den aktualiseras nu genom förälderns dödliga sjukdom (Tamm och 

Granqvist, 1994). 

 

Många föräldrar vill skona sina barn från smärta och undanhåller dem därför allvaret i den 

döendes sjukdom. Barn är mycket sensitiva när det gäller föräldrarnas känslonyanser och de 

känner på sig när allt inte står rätt till. Det är som om de vore utrustade med osynliga 

känslomässiga antenner som registrerar varje nyans i föräldrarnas känslor. Varje försök att 

förneka den sanningen eller de känslor barnet anar och förnimmer är därför dömt att 

misslyckas. Det bästa föräldrarna kan göra för sina barn i en sådan situation är att dela sin 

kunskap om den bistra verkligheten med dem. Även mycket viktigt är vilket sätt de meddelar 

barnen den sorgliga nyheten. Barnen måste införlivas stegvis i det väntade traumat, så att de 

får tillräckligt med tid att integrera både fakta och sina känslor (Tamm och Granqvist, 1994). 

 

När en av föräldrarna sakta går mot döden genom en långvarig sjukdom brukar den andra 

föräldern ägna mycket av sin tid åt den sjuke. Denna tid tas ofta från barnen. Det är därför 

viktigt att även om den friske föräldern inte har lika mycket tid över som förr för barnen så får 

han/hon inte dra sig undan dem känslomässigt. Att under denna korta tid vara känslomässigt 

närvarande för barnen är extra värdefullt och ger dem en känsla av delaktighet i familjens 

olyckliga öde. Den friska föräldern kan även uppmuntra barnen att delta i omvårdnaden, 

barnen kan t ex rita bilder eller köpa presenter till sin förälder på sjukhuset. Sådana små 
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detaljer stärker barnens känsla av delaktighet och hindrar de att känna sig utanför i 

övergivenhet och hopplöshet (Tamm och Granqvist, 1994). 

 

Det är viktigt att föräldern är medveten om ett av barnets försvarsmekanismer, regressionen. 

Regression innebär att barnet återgår till ett tidigare stadium i sitt liv, där barnet känner sig 

tryggt. Barn som börjat bli självständiga blir osäkra på sig själva. Barnet behöver känna att det 

är älskat och att dess behov är tillfredsställt. För att återupprätta viss trygghet i barnets värld 

bör föräldern se till att allt går i gamla hjulspår, undvika förändringar (Huntley, 1996).  

2.5. Barn och sorg  
Sorg är den naturliga reaktionen på förlust av någon som står en nära. Sorg är en 

genomgripande process och kan innefatta emotionella, intellektuella, sociala, fysiska och 

beteendemässiga sidor i den sörjande personligheten. Sorgen går i vågor, tar tid och varierar i 

styrka. Detta kallas för sorgeprocess, som den sörjande går igenom. Sorgen innebär 

känslomässiga reaktioner som chock, förnekande, ångest eller nedstämdhet. Sorg är en 

smärtsam upplevelse (Dyregrov och Raundalen, 1995). 

 

Föräldrarna kan inte och får inte hindra barnet från att sörja. Yngre barn tror de kan styra 

världen genom sina tankar. I tankarna finns inslag av straff och skuld. Känslan av skuld kan 

yttra sig i att barnet försöker vara extra snällt i förhoppning om att allt ska bli bra igen. Att 

vara snäll kan vara bekvämt för omgivningen och uppfattas sällan som det bekymmer det kan 

vara. Barnet kan också reagera tvärtom och bli besvärligt, bråkigt och utåtagerande för att få 

det straff och skäll som barnet tycker sig förtjäna. Att ett sådan beteende kan vara uttryck för 

sorg och skuld är inte lätt för omgivningen att förstå. Barnet kan också vara besvärligt och 

bråkigt eftersom det inte förstår något av det som hänt eller för att situationen är för svår att 

klara av (Gyllenswärd, 1997). 

 

Sorgen skapar många olika rädslor hos barnet t ex rädsla för mörker och mardrömmar. Sorgen 

kan också påverka aptiten och barnet får ont i magen, huvudvärk eller illamående. Andra 

beteenden barnet kan uppvisa är tysthet och stillhet eller aggressivt beteende (Foster, 1990). 

Leken har samma betydelse för barnet som samtalet har för den vuxna, en terapeutisk roll.  

Leken har större betydelse för barnet än själva akten lek. Här bearbetar barnet händelser som 

skett under dagen.  Det är av stor vikt att främja barnens behov av lek, även om det verkar 
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opassande vid svåra tillfällen. Det är viktigt att som vuxen delta i leken, barnet kan då ta fram 

svåra frågor (Foster, 1990).  

 

För vuxna människor är en nära anhörigs död en traumatisk händelse. Det är den även för 

barnen, i alla högsta grad, men dessutom innebär det inträffade en påverkan på barnens 

normala utveckling, ibland på ett mycket ogynnsamt sätt. Sorgeprocessen som följer en 

förlust är en anpassningsprocess, en period då annat åsidosätts tills sörjandet är klart och en 

ny anpassning skett och den sörjande så att säga återgått till ett ”normalt” liv. För barnet 

kolliderar sorgeprocessen med den normala utvecklingsprocessen, då den ena måste ge vika 

för den andra, åtminstone under en begränsad tid. Efter avslutat sorgearbete kan barnet gå 

vidare i sin utveckling även om en viktig person förlorats. Detta kräver dock oftast att det 

finns andra personer i omgivningen som kan ta över viktiga funktioner hos den förlorade och 

som förstått att handskas med barnets sorgereaktioner på ett adekvat sätt (Foster, 1990).  

 

Om det finns någon nedre åldersgräns för att känna sorg och var den gränsen i så fall går, kan 

diskuteras. Genom spädbarnsforskning vet forskarna att även mycket små barn reagerar starkt 

på separation och förlust. Då dessa barn ännu inte utvecklat ett språk, blir det en ordlös 

upplevelse, vilket gör den än svårare att hantera och bearbeta (Gyllenswärd, 1997). 

 

Varje barns upplevelse av sorg är unik. Barns sorgeprocess har tre stadier: en tidig fas, en akut 

fas och en fas då sorgen sjunker undan. Även om stadierna kan följa på varandra, överlappa 

varandra eller komma i någon annan följd, så innehåller varje fas, några beståndsdelar som 

dyker upp i en förutsägbar ordning (Jarratt, 1994). 

 

Ensamheten, ångesten och den svåra psykiska smärtan hos barnet kan vara så stark att många 

barn föredrar att lämna den yttre verkligheten och dra sig in i sin inre värld. När barnet mister 

en av föräldrarna befinner det sig i en mycket unik situation på grund av att de band som 

binder det vid den döde är mycket starka och livsviktiga (Tamm och Granqvist, 1994). 

2.5.1  Skillnad mellan barns och vuxnas sorg 

Att likna barns erfarenhet av sorg vid den sorg som en vuxen människa känner är ett 

fundamentalt misstag.  Begreppen och språket för en vuxen människas sorg räcker inte till för 

den panik, smärta, skräck och förvirring som ett sörjande barn känner. Barns sorg kan vara 

och är ofta mycket djup, intensiv och långvarig och sorgen, saknaden och funderingarna över 
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förlusten, kan i de flesta fall vara livet ut. Att växa upp i skuggan av en allvarlig förlust kan 

sätta outplånliga spår hos många barn (Gyllenswärd, 1997). 

 

Sorgen och dess förlopp är en inre känslomässig angelägenhet som är lika särpräglad som 

individen själv. När vuxna sörjer så gråter de. Sorg och tårar hör ihop. När barn sörjer gråter 

de inte lika mycket som en vuxen. Under barnets tidiga åldrar gråter barn av smärta och ilska, 

men sällan av sorg. Små barn är handlande varelser, därför sörjer de oftast genom handlingar 

snarare än med ord, med kroppen snarare än med tankar och känslor (Gyllenswärd, 1997). 

 

En vuxen människa som går igenom sorgearbetet tar ofta en paus i livet. De upplever sorg, 

saknad och trötthet, sjukskriver sig kanske en period, tappar intresset för sociala evenemang. 

Här skiljer sig barn och vuxna åt. Barnet kan inte ta en paus i livet, lägga allt annat åt sidan 

och inleda ett inre arbete för att anpassa sig till den nya situationen. Starka krafter inom dem 

trycker hela tiden på för att föra den fysiska och psykiska utvecklingen vidare, vilket medför 

att sorgearbetet sker parallellt med och ofta underordnat de behov som utvecklingen i de olika 

åldrarna medför (Gyllenswärd, 1997).  

 

En vuxen människa har många kärleksrelationer i livet – till sina barn, sina föräldrar, vänner, 

arbetskamrater. Till skillnad från den vuxna har barnet investerat de flesta av sina 

känslomässiga resurser i sina föräldrar. Förlusten av en förälder förstärker barnets skräck för 

att inte överleva, deras kroppar reagerar som de vore i plötslig fara. Barn kan uppleva att de 

får ökad hjärtverksamhet, muskelspänningar, svettningar, torrhet i mun och tarm och 

blåsbesvär. De kan känna andningssvårigheter och sucka och flämta då de pratar om förlusten. 

Det är normalt att människor känner rädsla inför risken att förlora någon de tycker om vilket 

kan resultera i att de känner sig ensamma och övergivna. Vuxna kan undra om livet är värt att 

leva ifall detta händer. För det mesta har de emellertid lärt sig att de kan fortsätta att leva även 

efter förlusten av någon de varit beroende av. Barn har å andra sidan liten eller ingen 

erfarenhet av det här slaget. De är särskilt sårbara eftersom de är beroende av andras 

omvårdnad och utan dem kan de faktiskt dö (Jarrat, 1994).  
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2.6. Omvårdnad 
Omvårdnad utövas i nära mellanmänskliga relationer. Det etableras ett mellanmänskligt 

förhållande mellan sjuksköterska och patient. Detta kan påverka patientens situation på ett 

positivt sätt, alltså vara terapeutiskt. Sjuksköterskan har omsorg för hela personen som är sjuk 

eller skadad och är inte bara inriktad på dennes sjukdom, skada eller funktionssvikt. 

Omvårdnad bygger på en människosyn som poängterar att människan är en helhet och att hon 

är unik. Människovärdet är absolut, och människan kräver respekt i kraft av att hon är en unik 

människa, inte i kraft av sina prestationer, status eller yttre kännetecken (Antonovsky, 1991).  

2.6.1  Omvårdnad utifrån Katie Erikssons teori 

Eriksson (1985) har sin utgångspunkt i ett ontologiskt perspektiv, det omfattar människans 

innersta väsen. Hon hävdar att människan kännetecknas av sitt medvetande och 

självmedvetande. Detta utgör grundvalen för människans inre upplevelsevärld. En människas 

upplevelser är hennes egna och kan aldrig fullt ut förstås eller tolkas av andra. Erikson hävdar 

också att människan kännetecknas av sitt förhållande till andra människor, relationer till 

familj och vänner är centrala. Eriksson beskriver vårdandet som en ömsesidig 

interaktionsprocess, hon lägger stor vikt vid begrepp som växt, utveckling, integration och 

helhet. Ansande, lekande och lärande utgör tre grundelement i vården. Ansning innebär 

konkret fysisk omsorg och renlighet, den kännetecknas av närhet, värme och beröring till 

mottagaren. Lekandet beskrivs som ett naturligt beteendemönster hos både barn och vuxna. I 

leken finns övning, prövning, lust, skapande och allvar. Lärandet främjar människans 

utveckling mot självständighet, självförverkligande och mognad. Att ständigt lära är att 

utvecklas. Förhållandet mellan det goda och onda, eller mellan lidandet och lusten är en 

livslång kamp. Så länge det finns en rörelse mot lusten i lidandet så finns det hopp. Lusten 

skulle heller inte finnas om inte lidandet fanns (Eriksson, 1985).  

 

Enligt Eriksson (1985) är det som definierar människan dess livsvilja vilken utgör begäret 

som uttrycker dess längtan, hopp och önskningar. Behoven handlar uteslutande om att reglera 

ett jämviktstillstånd och behöver inte medföra någon utveckling.  

 

Eriksson anser att utgångspunkten för allt vårdande är tron, hoppet och kärleken. Tron ger 

drivkraften att vårda andra medan kärleken utgör en bro mellan självet och andra människor. 

Hoppet upprätthåller modet att sträva vidare (Eriksson, 1985). 
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Naturlig vård är den omsorg som människan ger sig själv och sina närmaste anhöriga och som 

syftar till att främja hälsan. Omvårdnadens mål och syfte är enligt Erikssons (1985) sätt att se 

detsamma för professionell vård som för naturlig vård. Den professionella vården skall på 

olika sätt understödja den naturliga vården, så att mänsklig integration och hälsa främjas. Det 

är även viktigt att anhöriga integreras i den professionella vården enligt Eriksson (1985). 

 

När sjukdom inträffar i en familj kommer ofta frågan varför upp. Eriksson menar att denna 

fråga är meningslös och så fort människan slutat fråga sig detta har hon vunnit sin första kamp 

och är fri att genomlida det oundvikliga, sjukdomen.  Lidandet är alltid personligt och 

individuellt. Författaren skriver att lidande är en varningsklocka på det psykiska och andliga 

planet att något är på tok. Om en människa saknar denna varningsklocka kan hon bli apatisk 

och psykiskt stel. Att sakna förmågan att lida bli därför ett av de svåraste lidandena. 

Omgivningen ser denna människa som okänslig, en som inte beter sig normalt. Följden kan 

bli att hon tvingar fram ett lidande eftersom människor runtomkring henne förväntar sig det. 

Om en människa inte blir sedd kan hon känna stort lidande. Att inte bli sedd är att bli 

betraktad som död och betydelselös. Eriksson menar att det går många ”levande döda” runt 

oss (Eriksson, 1985).  

 

En människa som inte blir tagen på allvar kan anses ha ett stort lidande. Människans egen 

identitet försvagas då hon hela tiden blir ifrågasatt för den hon är. Eriksson menar att 

människan då kan behöva ta på sig en mask i form av en clowns personlighet. Genom att 

spela denna roll blir hon i alla fall någon (Eriksson, 1985).  

 

Vad finns det då för mening med lidandet? Eriksson understryker att detta är kanske den 

svåraste frågan som finns. Hon skriver att meningen i lidandet uppstår då människan försonar 

sig med situationen och därmed finner möjligheter och mening. Om människan inte kan 

förändra omständigheterna, kan hon ändra inställning till omständigheterna, vilka därmed 

förändras (Eriksson, 1985).  

 

Eriksson skriver att då människan leker stimuleras och utvecklas hon genom övning och 

prövning. Vid leken bearbetas också olika upplevelser. För att det ska kunna uppstå lek måste 

det finnas jämbördighet, lust, skapande, uttryck för önskningar och kravlöshet. Enligt 

Eriksson finns det fem grundformer av lek: assimilation, lust, skapande, uttryck för 

önskningar, prövning och övning. Människan kan använda leken som assimilation där hon 
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bearbetar den information hon får i egen takt. Hon känner sig trygg då denna lek är kravlös. 

Den lek som ger uttryck för önskningar kan vara en slags verklighetsflykt. Så länge som leken 

varar kan allt vara som hon önskar. Människan kan då för en stund glömma bort det som är 

jobbigt och på så sätt få ny energi. Hon kan även se nya vägar och möjligheter. Eriksson 

skriver vidare att för leken måste människan kunna känna förtroende och tillit till omvärlden 

(Eriksson, 1985). 

 

Lärandet och inlärning, innebär utveckling och ständig förändring. Vid lärandet får människan 

möjlighet att hantera en ny situation, ge uttryck för sina behov och att förstå sina egna 

reaktioner. Genom lärandet överförs beteendemönster och traditioner. Lärandet leder till 

utveckling och målet med lärandet är att förverkliga sig själv. Lärandet är nära lekandet och 

det är vårdens uppgift att göra det möjligt för personen att kunna leka och lära (Eriksson, 

1985).  

3. SYFTE 

Syftet med fördjupningsarbetet var att beskriva hur sjuksköterskan kan stödja föräldrarna så 

att de skall kunna hjälpa sitt barn genom sorgen när mamma eller pappa dör. 

3.1. Frågeställning 
Utifrån vårt syfte har vi definierat följande frågeställningar som vi vill besvara: 

• Vilket stöd kan sjuksköterskan ge föräldrarna? 

• Hur identifierar sjuksköterskan tecken på sorg hos barnet? 

4. METOD  

Som forskningsmetod till vårt enskilda fördjupningsarbete har vi valt att använda oss av 

litteraturstudier. Litteratur har sökts via Biomedicinska biblioteket i Göteborg och via 

Högskolan Trollhättan/Uddevalla bibliotek i Vänersborg. Vetenskapliga artiklar sökte vi i 

CINAHL och SWEMED. Adekvata sökord fann vi utifrån problemområdet och utgjordes av; 

Barn – sorg, Parental – death, Child – bereavement, Child – grief, Barn – död.  

Vi har sammanställt våra sökningar i CINAHL och SWEMED i en söktabell, se tabell 4.1. 
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Tabell 4.1 Söktabell. 

Databas Sökord Sökresultat Valda studier 

CINAHL Barn sorg 

Parental death 

Child beveavement 

Child grief 

129 

11 

15 

3 

3 

2 

2 

1 

SWEMED Barn död 

Barn sorg 

439 

33 

 

 

De resterande fem artiklarna fann vi genom manuell sökning på Biomedicinska biblioteket i 

Göteborg. 

4.1. Inklusionskriterier  
Vi begränsar sökningarna efter vetenskapliga artiklar, relevanta för vårt problemområde, till 

skrivna mellan åren 1990-2003. Artiklarna skall vara skrivna på engelska, svenska, danska 

eller norska och vara granskade efter vetenskaplig struktur i enlighet med forskningsprocessen 

(Patel och Davidsson, 1994). Ett annat kriterium är att artiklarna skall vara peer-revieued. Vi 

kommer att söka efter artiklar som nämner någon eller flera av våra sökord i studiens titel 

eller abstract.  

4.2. Exklusionskriterier 
Efter artikelgranskning valdes nio artiklar bort. Fem av artiklarna valdes bort eftersom de inte 

var vetenskapliga. Efter en ytlig genomläsning valdes fyra artiklar bort eftersom de inte 

ansågs relevanta för vårt problemområde.  

4.3. Artikelsammanställning 
Artiklarna finns listade i tabellen Sammanställning av refererade artiklar under Bilaga 1. 

4.4. Analys 
Patel och Davidsson (1994) menar att målsättningen för analysen är att hitta mönster, teman 

och kategorier ur textmaterialet. Genomgången av artiklarna började med att författarna läste 

igenom dem var för sig. Sedan träffades vi och gick tillsammans igenom de olika artiklarna 

och strök under de avsnitt vi ansåg relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar. 
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 Vi har sökt efter hur forskarna i artiklarna ställer sig till vilket stöd sjuksköterskan kan ge 

föräldrarna i en situation där ena föräldern är sjuk i det terminala stadiet. Vi har även sökt 

efter hur barns sorg visar sig, vilka tecken sjuksköterskan bör titta efter. Vi har tittat närmre 

på hur sjuksköterskan kan förebygga depression och ångest hos barnet, som är de främsta 

reaktionerna barnet har av sorgen.  

 

Vi har även analyserat artiklarna utifrån vikten av relationen mellan sjuksköterskan och 

föräldrarna ur barnets perspektiv och behov i sorgeprocessen. Backman (1998) skriver att en 

grov strukturering av materialet kan underlätta analysen. Vi delade upp de olika avsnitten i 

kategorier (tecken på sorg hos barn, den överlevande förälderns roll, den sjuke förälderns roll 

och sjuksköterskans roll) och tog fram vad varje studie skrivit om de olika kategorierna. Detta 

underlättade för oss, vi kunde klart se vad de olika studierna kommit fram till för resultat 

gällande vårt syfte och våra frågeställningar.  

5. RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra kategorier som här kommer att redovisas. 

5.1. Tecken på sorg hos barn (två till sex år)  
Buxbaum och Brant (2001) refererar att enligt Freud sörjer små barn lika mycket som vuxna 

vid förlust av en nära person. Freud anser också att barn är kapabla till hälsosam och 

ohälsosam sorg. Hälsosam sorg är beroende på förhållandet till föräldern som ska dö och det 

emotionella stödet från den friska föräldern. Stöd inkluderar kommunikation med barnet om 

döden, påverkan i familjen och låta barnet deltaga i sorgarbetet. Sörjande barn, speciellt de 

under fem år verkar mer sårbara för framtida anpassning när problem uppstår (Christ, 2000). 

 

Kranzler, Schaffer, Wasserman och Davies (1990)  studie visar  att förlust av förälder före åtta 

års ålder kan kopplas till psykisk ohälsa hos barnet i vuxen ålder. Förklaringar till dessa barns 

särskilda sårbarhet anses bero på det kognitiva utvecklingsstadium barnet befinner sig i. 

Barnets kapacitet att sörja minskar och behovet av emotionell och praktisk hållbarhet ökar då 

små barn inte har en väl utvecklad kognitiv förmåga menar Kranzler m fl. (1990). 

Lewandowski (1996) menar att barnets kognitiva, emotionella och sociala förmåga har 

signifikant betydelse för hur barnet upplever stressen. Små barns uttryck för stress i familjen 

när en förälder är döende är humörsvängningar, sociala förändringar, regression, ångest, 

fysiska sjukdomssymtom och uppmärksamhetssökande beteende (Lewandowski, 1996).  
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Christ (2000) kom fram till att små barns bristande kognitiva förmåga gjorde det svårt för dem 

att förstå meningen med sjukdomen och den kommande bortgången av föräldern. Sörjande 

barn uppnådde högre nivå av orolighet än icke sörjande barn visar Kranzler m fl. (1990) 

studier. Analys av skillnad mellan åldrar på sörjande barn visar signifikant skillnad mellan tre 

till fyraåringar och fem till sexåringar. Tre till fyraåringar visar fler symtom t.ex. separations- 

ångest, depressivt beteende och oroliga beteendestörningar. Det mest karakteristiska för barn i 

åldern tre till fem år var deras strävan till förståelse för obotliga och icke kroppsliga 

funktioner som den sjuke föräldern led av. Hymovich (1993) skriver att små barn till förälder 

med obotlig cancersjukdom har ett stort behov av att få sjukdomen förklarad i ord de kan 

förstå och ta till sig. Efter att den sjuke föräldern dör, försöker dessa barn förstå var den döde 

föräldern är någonstans och förstå den överlevande förälderns emotionella reaktioner av 

sorgen. Frågan om den döda föräldern snart kommer tillbaka upprepas de första veckorna, 

månaderna efter det inträffade dödsfallet (Christ, 2000). Kranzler m fl. (1990) och Christ 

(2000) studerade tre till femåringar i sorg och fann att deras nivå av depression och ångest är 

högre än hos en grupp tre till femåringar som inte genomgår sorg efter förlorad förälder. 

 

Christ (2000) menar att den överlevande förälderns roll är av signifikant betydelse för hur 

barnet tar sig genom sorgearbetet. Kan föräldern stödja sitt barn minskar nivån av depression 

och ångest hos barnet. Buxbaum och Brants (2001) studie visar att kronisk sjukdom hos en 

förälder  orsakar  stress, depression och ångest hos barnet.  När en förälder får diagnosen t.ex. 

cancer, blir miljön fylld av stress både för barnet och föräldrarna. Resultatet av studien 

föreslår att trots barnens emotionella påverkan  är det viktigt att de får ta del av beskedet för 

att underlätta barnens anpassning till situationen. Föräldrarna uppfattar inte att barnet är i sorg 

under sjukdomstiden medan barnet själv upplever sorg och maktlöshet från diagnostiseringen 

av sjukdomen till det terminala stadiet. Welch, Wadsworth och Compas (1996) studie visar att 

barnens upplevelse av ångest och depression var signifikant högre än föräldrarnas upplevelse 

om att barnen led av ångest och/eller depression. Studien visar att stressnivån i familjen med 

en döende förälder är högre än i familjer utan sjukdom i det terminala stadiet. Den ökade 

stressen i vardagen resulterar i att barnets emotionella problem ökar signifikant. Barnet och 

föräldrarna har ofta olika föreställningar kring hur barnet mår. Föräldrarna upplever inte att 

barnen är särskilt stressade medan barnet självt upplever stor stress i tillvaron (Welch m fl, 

1996). Föräldrarnas emotionella otillräcklighet för barnet på grund av deras egen uppgivenhet 

och sorg kan vara anledning till att barnets tecken på sorg inte uppmärksammas av föräldern 



17 

enligt Lewandowski (1996). Deras studie visar också att små barn generellt stämmer av 

känslostämningen hos föräldrarna och kopierar deras känslor till sin egen känslostämning. 

Detta kan vara orsak till hög nivå av ångest och depression hos barnet menar Lewandowski 

(1996).  

 

Vissa tecken på sorg är lätta att upptäcka t ex när barnet gråter, andra tecken t ex 

tillbakahållsammet, tysthet och fysiska sjukdomssymtom kan vara svårare att upptäcka och 

därmed svårare att koppla till sorguttryck (Christ, 2000). För att kunna förstå små barns 

uttryck för sorg är det nödvändigt att förstå deras uppfattning av döden. Barn i åldern två till 

sex år ser ofta döden som temporär och övergående, de tror att den döda föräldern kan vakna 

upp igen och komma tillbaka (Selekman, Busch och Kimble, 2001). Deras studie visar att 

barn i denna ålder uttrycker sorg genom regression, aggression, sömnproblem, mardrömmar, 

ledsamhet och överdrivenhet i sina beteenden. King (2003) definierar sorg hos barn som 

något som orsakar ångestkänslor. De påpekar att dessa barn inte har fullt utvecklad kognitiv 

förmåga vilket gör att de inte kan uttrycka sina känslor och tankar i ord, utan i handlingar. 

5.2. Att förbereda ett barn på att dess förälder ska dö 
Clarke (1999) betonar vikten av att ge utbildning och träning till vårdpersonal i hur de ska 

prata med barn. Betydelsefullt är att se varje barn som en enskild individ och en 

familjemedlem. Clarke (1999) säger även att sjuksköterskan kan behöva ta hjälp av andra 

inom sjukvården såsom personal inom pediatriken, sjukhuskyrkan och kuratorer. Buxbaum 

och Brant (2001) menar att en helhetssyn av barnet innebär att man identifierar barnets 

fysiska, emotionella och andliga behov. Vårdpersonal bör känna till att barn i samma ålder 

kan befinna sig i olika utvecklingsstadier, därmed ökar vikten av att sjuksköterskan ser till 

varje barn som en unik individ (Buxbaum och Brant, 2001).  

 

Buxbaum och Brant (2001) menar att sjuksköterskan alltid kommer att möta barn vars 

föräldrar dött eller är döende i cancer. Det ingår i alla sjuksköterskors arbete att minska 

traumat och underlätta uppväxten för dessa barn. Clarke (1999) tycker däremot att det är 

praktiskt omöjligt och orealistiskt att ta för givet att det ska ligga i sjuksköterskans uppgift att 

kunna hjälpa barn med deras frågor och känslor rörande deras svårt sjuka förälder. Hon 

skriver också att det kan bli möjligt, om kunskap inom ämnet och tiden ökar. Hymovich 

(1993) menar att ett barn som följt en förälder med cancer länge kan komma att bli förberedd 

på att föräldern ska dö. På så sätt kan barnet vara en bit in i sitt sörjande då föräldern dör. 
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Barn vars föräldrar hastigt rycks bort, som vid olycka eller självmord, har inte haft tid att 

förbereda sig och får då en annan utgångspunkt i sörjandet (Hymovich, 1993).  

 

Genom förberedelse på förälderns bortgång kan chocken och separationsångesten barnet kan 

uppleva vid förälderns bortgång minskas enligt Lewis (1990) studie. Vårdpersonal kan inte 

heller ta för givet att barnet räknar ut att döden är den logiska utgången för sjukdomen i det 

terminala stadiet. Om barnet inte får reda på den kommande döden, har de heller inte chans att 

hinna säga adjö menar Buxbaum och Brant (2001). Barnet har inte på samma sätt lärt sig 

copingstrategier för stress som vi vuxna. Barnet kan uppleva en växande stress under hela 

förälderns sjukdomstid. Genom att föräldrar och vårdpersonal diskuterar med barnet vad som 

troligtvis kommer att hända i framtiden kan stresskänslan hos barnet minska (Lewis, 1990).  

 

Med förälderns sjukdom följer en rad förändringar i familjestrukturen och barnets rutiner. 

Barnet kan uppleva rädsla gällande sin egen säkerhet och hälsa, en öppen kommunikation 

som försäkrar barnet trygghet trots mammans/pappans sjukdom är därför nödvändig 

(Lewandowski, 1996). Hon menar att delaktighet i viktiga händelser som rör familjen är 

barnets rättighet. De mindre barnen får ofta inte tillräcklig information kring sin 

mammas/pappas sjukdom, varken innan eller efter dödsfallet och är oftast de som blir mest 

påverkade av perioder ifrån sin sjuke förälder.  Detta lämnar barnet med känslor av ensamhet, 

oro och rädsla. Barnet behöver extra mycket närhet av föräldrarna och andra vuxna för att 

känslan av ensamhet och övergivenhet skall undvikas (Lewandowski, 1996). Enligt Christ 

(2000) framkommer att samtal med barnet om döden och vad som händer med mamma/pappa 

när hon/han dör är betydelsefullt för barnet i förberedelsen inför dödsfallet. Barnet behöver 

konkret information på ett språk de behärskar och korta stunder i taget (Christ, 2000). När en 

förälder är svårt sjuk i cancer berörs hela familjen. Barnet mår sämre om det hålls utanför 

diskussionen om familjesituationen när en förälder kommer att dö. En öppen kommunikation 

är nödvändig för förberedandet av förälderns bortgång enligt Lewis (1990).  

 

King (2003) har utformat ett program för barn mellan 2-19 år (2-7, 8-12, 13-19) där de får 

träffa vårdpersonal och andra barn i liknande situation. I gruppen behandlas barnens rädsla, 

känslor och tankar. Samtidigt finns stödprogram för föräldrarna, där de träffar vårdpersonal 

och andra föräldrar i liknande situation. Dessa möten kallas ventilationstillfällen. Barnet har 

behov av coping och adaptering när föräldern är sjuk (King, 2003). En stor hjälp för barnet är 

att medvetandegöra deras betydelse för  familjen. Barnens tankar och känslor är lika stora och 
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viktiga som vuxnas tankar och känslor. Barnet och föräldrarna är i situationen tillsammans 

och bör därför dela med sig till varandra om sina känslor och ha en öppen diskussion 

anpassad till barnets förståelseförmåga. Genom att barnen är delaktiga och integrerade i 

familjens situation minskar känslan av förvirring och ensamhet som barnet kan uppleva enligt 

Lewandowskis (1996) studie.  

5.3. Stöd till föräldrarna 
Föräldrarna upplever ofta svårigheter att anpassa sig till sjukdomen. De upplever brist på 

information om sjukdomen, vilket leder till osäkerheten om sjukdomsförloppet. En annan 

svårighet är att behålla fattningen inför barnen, vilket föräldrarna beskriver t.ex. att inte gråta 

inför barnen eller att uppträda som om allting är ”normalt” (Hymovich, 1993). Hymovich 

(1993) och Elmberger, Bolund och Lutzén (2000) kommer i sina studier fram till att föräldrar 

stödjer och kommunicerar med barnen i förhållande till barnens ålder. Gemensamt för 

föräldrarna är att de upplever det svårt att prata om sjukdomen med de yngre barnen (två till 

sex år), då föräldrarna tror att de ändå inte kan förstå vad sjukdomen innebär. Föräldrarna vill 

inte att barnen ska oroa sig och vara ledsna. Eftersom båda föräldrarna är känslomässigt 

påverkade har de inte mycket kraft och tid för att tillmötesgå barnens behov av stöd. Faktorer 

som försvårar föräldrarnas förmåga till känslomässigt stöd är den förändrade livsstilen, t ex 

perioder av sjukhusvistelser, tillsammans med förändringar hos den sjuka patienten så som 

depression, ångest och fysiologiska bortfall (Hymovich, 1993).  

 

Hymovich (1993) och Elmberger m fl. (2000) visar att sjukdom i familjen leder till stressade 

föräldrar och att föräldrarna då är känslomässigt och psykiskt otillgängliga för barnen. Då 

föräldrarnas egen oro stiger minskar deras förmåga att uppfatta hur barnen mår känslomässigt. 

Dessutom döljer barn sina rätta känslor för att skydda föräldrarna. Hymovich (1993) finner att 

föräldrarna inte vet vad deras barn egentligen tänker. De önskade att de visste vad barnen 

tänkte, men hade egentligen aldrig frågat dem. Det som föräldrarna tror att barnen upplever 

som svårigheter är enligt Hymovich (1993): 

• rollförändringar i familjen  

• skamkänslor för sin sjuka förälder 

• svårt för sjukhusbesök 

• otillräcklig förståelseförmåga 

• utanförskap  
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Buxbaum och Brant (2001) skriver att den friske föräldern kan kännas frånvarande för barnen. 

Föräldern sätts in i en situation där han/hon är ensam vårdnadshavare till barnen samtidigt 

som han/hon är emotionellt ostabil, normaliteten som funnits tidigare är borta. Den 

överlevande föräldern känner att han/hon måste vara till stöd för sjuke föräldern och går ofta 

in i rollen som omvårdnadsgivare.  Föräldrarna tror att de mindre barnen inte förstår vad som 

händer i familjen och förklarar därför inte situationen för barnen.  

  

Welch m fl. (1996) studie kom fram till att föräldrarna inte upplevde sina barn som 

deprimerade eller fyllda av ångest. Föräldrarna var så upptagna av sitt lidande att kapaciteten 

att se barnet minskade. När en förälder är döende i cancer är stressnivån hög hos alla 

familjemedlemmarna. Resultatet av Welch m fl. (1996) visar att föräldrarnas och barnens 

rapport över barnens upplevelse av stress, ångest och depression inte överensstämmer. 

Barnens rapport visar högre nivåer av upplevd stress, ångest och depression än föräldrarnas 

rapport över barnens upplevelse av stress, ångest och depression.   

 

Enligt Christ (2000) beror hälsosam sorg hos barnen mycket på den överlevande föräldern och 

på den sjuke föräldern, relaterat till hur mycket emotionellt och psykologiskt stöd barnen får 

från föräldrarna. Öppen kommunikation om döden och dess inverkan på familjen är viktig för 

barnet. Hymovich (1993) menar att föräldrarna ofta upplever svårigheter att tala med barnet 

om döden. De vill skydda barnet från en grym verklighet och berättar därför inte allt för sitt 

barn. Föräldrar tror ofta att de mindre barnen inte kan förstå vad som händer i familjen och 

upprätthåller en fasad gentemot barnet. Kranzler m fl. (1990) visar att barnet ser och hör att 

något inte står rätt till i familjen men vet inte vad. Detta leder ofta till känslor av utanförskap, 

ensamhet och skuld hos barnet vilket kan öka ångestkänslorna hos barnet.  

 

Hymovich (1993) anser att föräldrarnas stressfaktorer gällande sjukdomen och 

beslutsfattandet kring barnet berodde på brist på kunskap om sjukdomen och hur man talar 

om det för barnet. Föräldrarna kände behov av att hålla upp en mask inför barnet, att inte gråta 

för barnet. Framtidens osäkerhet, framförallt gällande barnen, upplevdes som en stor 

stressfaktor (Hymovich, 1993). Den överlevande föräldern känner ökade krav på att vara den 

starka i familjen samtidigt som han/hon känner sig svag. 40% av deltagarna i Lewis (1990) 

studie upplever sömnproblem och mardrömmar, 33.4% upplever ätstörningar i form av 

aptitlöshet eller ökad aptit, 42.8% ansåg att deras arbete blev temporärt lidande på grund av 

partnerns sjukdom. Den sjuka och den friska föräldern upplevde att osäkerheten om framtiden 
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var den mest stressande faktorn. Över 52% av föräldrarna upplevde rädsla inför framtiden 

(Lewis, 1990). 

 

Processen av förändringar i familjen upplevdes som utmattande hos kvinnor med obotlig 

cancerdiagnos. De upplevde att deras partner inte kunde möta deras och barnets behov av 

emotionellt stöd. Det pågick en ständig kamp för att hitta stöd till sitt barn enligt kvinnorna i 

Elmberger m fl. (2000) studie. Varierande känslomässiga reaktioner, osäkerhet kring 

ekonomi, frustration, ambivalens, ensamhet och skuldkänslor var ständigt återkommande 

reaktioner hos kvinnorna. Barnet befann sig vid mammans sida hela tiden och deras normala 

lektid minskades. Mammorna upplevde maktlöshet och uppgivenhet att inte kunna agera som 

en normal mamma till barnet (Elmberger m fl, 2000).  

 

Hymovich (1993) tar upp vikten av en stabil adekvat tillvaro för barnet hos den överlevande 

föräldern. Ifall föräldern är emotionellt ostabil och därför inte kan möta barnet och dess behov 

blir tillvaron ohållbar för barnet. Den emotionella orken hos den överlevande föräldern har en 

avgörande påverkan över barnets anpassning till livet efter den sjuke förälderns död. Samtliga 

överlevande föräldrar i Buxbaum och Brants studie kände sig otillräckliga för barnet på grund 

av sin egen sorg (2001).  

 

Heiney, Bryant, Walker, Parrish, Provenzano och Kelly (1997) skriver att cancerdrabbade 

familjer upplever mer stress och ångest än familjer utan cancersjukdom. Föräldrarnas känsla 

av ångest hade stor inverkan på barnets känsla av ångest. Anledningen till att barnens ångest 

ökar om föräldrarna upplever hög nivå av ångest kan bero på att föräldrarna inte uppskattade 

sina barns äkta känslotillstånd. Cirka hälften av barnen i studien maskerade sina äkta känslor 

inför föräldrarna för att inte oroa föräldrarna, därför framkom inte barnens ångestkänslor.  

 

Samtliga studier kom fram till att föräldrarnas oro minskar deras förmåga att uppfatta hur 

barnen mår. Föräldrarna ger bristfällig information till barnen i tron om att de skyddar dem 

och att familjer med obotlig sjukdom hos en av föräldrarna upplever stress och oro. Den 

överlevande föräldern har en oerhörd betydelsefull roll i barnens sorgeprocess, och kan 

föräldern skapa en öppen kommunikation till barnen och möta deras behov, tankar och frågor 

på ett tillfredställande sätt, minskar depression och ångest hos barn. 
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5.4. Sjuksköterskans roll 
Buxbaum och Brant (2001) visar vikten av att alla berörda familjmedlemmar behöver 

omvårdnad, medan barnet behöver extra omvårdnad och stöd efter förlusten av en förälder. 

När föräldern dör skapas tomrum i barnets värld. Den överlevande föräldern kan inte lätt fylla 

tomrummet efter den döde. Den sjuke föräldern blir ofta både fysiskt och psykiskt utmattad av 

sjukdomens symtom, vilket gör att de inte kan möta barnens behov och ge den respons dem 

behöver. Den friske föräldern kan kännas frånvarande, vara mer i en vårdande roll gentemot 

den sjuke, detta kan leda till att den friske föräldern blir ett otillräckligt stöd för barnet 

(Buxbaum och Brant, 2001). 

 

Buxbaum och Brant (2001) skriver att när en förälder blir svår sjuk upplever barn det som ett 

hot mot sin egen säkerhet. Många förändringar sker runt barnen och invanda rutiner 

försvinner. Att hjälpa barn i deras hemmiljö är en fördel för att undvika att bryta upp alla 

rutiner. Hymovich (1993) finner att barn till förälder med en svår obotlig sjukdom har behov 

av att lära sig om sjukdomen med ord de kan förstå. Öppen kommunikation om en förälders 

dödliga sjukdom med barn är viktig för att fånga upp dolda känslor och missförstånd. Barn 

har rätt att få veta vad som pågår redan från början och har behov av att träffa den sjuka 

föräldern kontinuerligt. 

 

Enligt Lewandowski (1996) är det sjuksköterskans uppgift att arrangera sjukhusbesök för 

barnet. Familjen kan träffas i en avslappnad miljö, där barnet har med sig sina leksaker och 

familjesituationen kan likna hemsituationen så mycket som möjligt. Det är viktig att visa 

barnet att man tror på deras förmåga att hantera situationen och en öppen kommunikation 

stödjer dem att förbereda sig realistiskt på förändringar i familjen (Hymovich, 1993). 

Föräldrarna kan uppleva det svårt att tala med sina barn, vad de skall säga, hur och när de 

skall tala med barnen och vem som skall tala med barnen. Lewandowski (1996) anser att 

sjuksköterskan bör hjälpa föräldrarna genom denna process och skapa 

kommunikationsmönster i familjen. Hon föreslår rollspel mellan föräldrarna och 

sjuksköterskan som ett användbart instrument att förbereda föräldrarna på samtal med sitt 

barn.  

 

Sjuksköterskan och läkaren har en betydande roll i information till familjen. Informationen 

bör ges i korta stunder i taget och vid upprepade tillfällen. Sjuksköterskan står för informella 
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möten med familjens alla medlemmar. Sjuksköterskan ska på avdelningen och även på 

hembesök hos patienten uppmärksamma barnet och om dets behov tillgodoses tillräckligt av 

föräldrarna. Sjuksköterskan bör ge stöd och råd till föräldrarna om hur de kan möta barnets 

behov av emotionellt stöd och behov av kontinuitet och rutin (Lewis,1990 ). Sjuksköterskan 

bör observera om familjen har resurser till att möta sitt barns alla behov. Det kan finnas andra 

personer i familjens omgivning som kan hjälpa till, detta ingår i sjuksköterskans arbetsuppgift 

att kontrollera (Heiney m fl, 1997).  

 

Welch m fl. (1996) menar att sjuksköterskan ska fråga föräldrar och barn om deras upplevda 

oro runt sjukdomen. Detta för att fånga upp de oroliga barn som annars riskerar att inte 

upptäckas. Det är en betydelsefull uppgift för sjuksköterskan att göra föräldrarna 

uppmärksamma på att barnen kan vara mycket oroliga, men att de döljer oron för föräldrarna. 

Det är viktigt att göra föräldrarna medvetna om att det kan vara svårt för dem att se detta när 

de själva är känslomässigt labila. En annan betydelsefull uppgift för sjuksköterskan är att 

minska föräldrarnas oro och hjälpa dem uppmärksamma barnens beteende (Welch m fl, 

1996).  

 

Elmberger m fl. (2000) skriver att föräldrar har behov av information om vilka reaktioner man 

kan förvänta sig från barnen, eftersom detta påverkar familjens situation. Föräldrarna verkar 

sakna kunskap om hur man ger information till barnen på ett sätt de kan förstå. Föräldrarna 

kan med hjälp av sjuksköterskan etablera och bibehålla en förtroendefull relation till barnet 

där ärlighet och öppenhet är nyckelfaktorer. Det är viktigt, för framtiden, att inte barnet hålls 

utanför (Elmberger m fl, 2000). Lewandowski (1996) belyser vikten av ärlighet gentemot 

barnet för att kunna skapa välfungerande kommunikationsmönster inom familjen.  

 

Det är viktigt att arbeta förebyggande när en förälder får en obotlig sjukdom. Sjuksköterskans 

roll blir att hjälpa föräldrarna att se barnens behov och tecken på sorg. Då kan föräldrarna 

själva stötta barnen genom den här processen (King, 2003). Enligt Buxbaum och Brant (2001) 

är sjuksköterskans första steg till omvårdnad om ett barn i sorg beredning (assessment). 

Beredningen inkluderar barnet, familjen och kommunala resurser. Sorgeprocessen för ett barn 

går inte direkt från start till slut, utan fortsätter genom hela barndomen till vuxenlivet. Ett barn 

orkar inte med sorgen mer än korta stunder i taget, samtal med barnet bör därför portioneras 

ut lite då och då. 
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Sjuksköterskan bör se till barnets individuella utveckling för att kunna förstå varje barns 

behov av stöd. En helhetsbedömning av sorg inkluderar observation av barnets psykiska, 

emotionella välbefinnande. Fysiska reaktioner kan vara sömnsvårigheter, illamående, 

huvudvärk och magont. Emotionella reaktioner kan vara rebelliskt uppförande, depression, 

ångest, skuldkänslor och psykologiska obalanser, sjuksköterskan bör besöka den drabbade 

familjen med jämna mellanrum och se hur de har det. Sjuksköterskan tittar efter tecken hos 

barnet på ett eventuellt komplicerat sorgarbete. Sjuksköterskan bör bedöma om den 

överlevande föräldern är kapabel att möta barnets alla behov. Om inte, så kan andra i 

omgivningen som t.ex. mor-och farföräldrar eller andra närstående till barnen hjälpa att 

tillgodose barnets behov. (Buxbaum och Brant, 2001).   

6. DISKUSSION 

6.1. Metod 
Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan stödja föräldrarna så att de skall kunna hjälpa 

sitt barn genom sorgen när mamma eller pappa dör. Sjuksköterskans stödjande roll 

begränsades till livets slutskede. 

 

Författarna hade från början funderingar på att antingen skriva om stödet till enbart barnet, 

men insåg dock att sjuksköterskans stöd till både föräldrarna och barnet går hand i hand och 

valde därför att skriva om stöd till barnet via föräldrarna. 

 

Vi valde att söka i databaserna SWEMED och CINAHL. I CINAHL begränsades sökningarna 

till att visa enbart vetenskapliga artiklar. Denna begränsning kunde inte göras i SWEMED och 

på grund av det blev resultatet ett stort antal träffar där många artiklar inte var peer - review 

och därmed var de flesta inte användbara. Nästa svårighet som kom upp var sökorden. Många 

av de artiklar vi fann handlade om barn som var döende eller syskon till döende barn. Det var 

också svårt att begränsa åldern på barnen i artiklarna. De flesta artiklarna handlade om 

tonåringar, som vi valde bort. Anledningen till att lite forskning gjorts inom området, tror vi, 

är att empirisk forskning där det yngre barnet är målet är komplext. Genom att forska kring 

barnets situation kan barnet komma till skada och det får inte hända.  
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Det var svårt att bedöma innehållet i artiklarna endast utifrån titlar och abstract. Hade flera 

artiklar lästs igenom kunde detta ha lett till fler användbara artiklar. På grund av ämnets stora 

omfång och tidsbristen, var det omöjligt att läsa igenom alla artiklar som hittades via 

sökningarna. De artiklar som vi använt oss av är kvalitativa. Genom användandet av många 

kvalitativa artiklar fick vi många utförliga beskrivningar om upplevelser hos barn samt vad de 

har för behov av hjälp av sjuksköterskor. Något negativt är att de kvalitativa studierna inte har 

så stor undersökningsgrupp och därför inte ger samma tyngd i resultaten som när en större 

grupp personer medverkat i undersökningen. 

 

En del problemområden är svåra att forska kring i empirin, orsaken kan vara etiska 

föreskrifter som försvårar forskning kring det valda ämnet eller tidsbrist hos forskaren, med 

mera. Istället för empirisk forskning kan litteraturstudie tillämpas. Forskare som tillämpar 

litteraturstudier forskar kring redan gjord forskning, vetenskapliga fakta. Olika 

forskningsmaterial kring problemområdet studeras och jämförs med litteratur. I arbetet ingår 

identifiering av nyckelord och att hitta användbar litteratur och läsa igenom litteraturen för att 

kunna avgöra vad som är relevant respektive irrelevant litteratur för studien. Eftersom 

litteraturstudier är baserad på redan befintligt framtagna resultat kan de kallas för 

sekundärkällor. Just orsak och effekt kan vara svårt att dra slutsatser kring i en litteraturstudie 

(Polit och Hungler, 1999).  

6.2. Resultat  
I arbetet har framkommit att ett barns upplevelse då mamma eller pappa skall dö är 

individuella, men har gemensamma nämnare. Många barn visade upp ångest som blev 

starkare ju sjukare deras förälder blev (Welch m fl, 1996).  

 

Cullberg (1996) skriver att då en människa drabbas av en förlust eller hot om förlust hotas 

hela denna människans identitet. Extra känslig blir det då ett barn ställs inför det faktum att en 

förälder ska dö. Mamma och pappa står för grunden och tryggheten i barnets liv, eftersom 

barnet inte lärt sig skapa lika bra strategier att klara av stress som vi vuxna, blir detta en 

oerhörd kris för barnet (Buxbaum och Brant, 2001). Piaget (1968) menar att barnen klarar av 

förändringar genom vetskapen av föräldrarnas kärlek och omtanke. Tryggheten och 

stabiliteten i vardagen är föräldrarna. Vid dödlig sjukdom hos ena föräldern sätts barnens 

trygghet i gungning. Föräldrarna kan hjälpa sitt barn att klara av förändringar genom att rikta 
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deras handlingar och tankar mot förändringen (förälderns bortgång) genom samtal och lek, 

utifrån barnens kunskapsnivå (Piaget, 1968). 

 

I samtliga artiklar står det att föräldrar som själva är sjuka har svårt att uppfatta sitt barns 

behov och tecken på sorg eftersom de är mitt uppe i sitt eget lidande, barnens behov förbises 

omedvetet. Detta kan bidra till att de barn som verkligen har problem inte blir upptäckta. Det 

framgår av resultatet att desto sämre föräldrarna mår psykiskt och fysiskt desto sämre mår 

barnen. Föräldrarnas känslostämning kopieras av barnen och blir dess egen känslostämning 

(Lewandowski, 1996). Bär barnen detta inom sig länge och utan stöd från vuxen kan problem 

i livet och med kompisar uppstå eftersom barnens egen ångest tar all tid och kraft. Det blir en 

ond cirkel som måste brytas innan den påverkar barnens utveckling i allt för stor utsträckning.  

 

Barn ser döden som något konkret och formar sin bild av döden efter hur de får den förklarad 

för sig. Som förälder eller sjuksköterska ska man därför inte använda abstrakta förklaringar 

(Dyregrov, 1990). Detta medför att vi har stort inflytande då vi pratar med barnen. Det vi 

säger tar barnen som sanning och bearbetar sina upplevelser utifrån det. Om och när 

föräldrarna ska prata om sjukdomen och dess konsekvenser ansåg föräldrarna svårt. 

Information är oerhört vikigt och det ingår i vårdpersonalens uppgift att förklara för 

föräldrarna hur barn kan fungera under stress och i kriser (Buxbaum och Brant, 2000. Welch 

m fl, 1996, Lewandowski, 1996, Christ, 2000, Hymovich, 1993, Selekman m fl, 2001). Vi 

tycker det är viktigt att sjuksköterskan talar med föräldrarna om vikten av ärlighet mot barnen. 

Barnen har rätt att veta vad som försiggår i familjen de tillhör. Av resultatet att döma, 

instämmer samtliga studier att ärlighet, kommunikation och öppenhet är av oerhörd betydelse 

för hur barnet klarar sig genom sorgearbetet. Föräldrarna går och väntar på att barnen ska 

fråga dem om sjukdomen. När då barnens frågor uteblir tror föräldrarna att barnen inte har 

några funderingar runt sjukdomen, vilket ofta är helt fel. Trots att information ges till barnen 

kan han/hon ha många frågor och känna sig förvirrad över situationen (Lewis, 1990).  

 

Sjuksköterskor kan stödja föräldrarna genom att förklara hur barnen kan känna sig och 

reagera på att en förälder är svårt sjuk. Enligt Eriksson (1985) är omvårdnad att se och förstå 

brister i den naturliga vården och sjuksköterskan skall brygga över dessa brister. När 

föräldrarna är mitt uppe i sitt lidande är det sjuksköterskans uppgift att se till att barnens 

intressen bevakas ifall föräldrarna inte möter sitt barns behov. Vi tycker det är viktigt att 

poängtera att föräldrarna känner sitt barn bäst och sjuksköterskan kan vara till hjälp och stöd 
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för föräldern. Då sjuksköterskan samtalar med föräldrarna måste hon också visa dem respekt. 

Föräldrarna får inte känna att de är ”dåliga” föräldrar som, inte nog med att de är svårt sjuka, 

inte heller kan prata med sitt barn. Sjuksköterskan måste visa ödmjukhet och aldrig ta över 

bestämmanderätten från föräldrarna. Sjuksköterskan ska underlätta för föräldrarna och inte 

göra bördan ännu större. 

 

När sjuksköterskan pratar med föräldrar och barn bör hon tänka på att ha barnets 

välbefinnande i åtanke. En annan sak sjuksköterskan bör tänka på är att säga samma sak till 

barnen som föräldrarna säger. Om vårdpersonal säger en sak och föräldrarna en annan skapas 

ännu större förvirring hos barnet. Vi ser som en bra ide att skapa riktlinjer för varje avdelning 

där man går igenom hur man ska prata med barn och föräldrar i kris. Omvårdnad byggs enligt 

Eriksson (1985) upp av ansande, lekande och lärande och där utveckling mot självständighet 

och mognad främjas av lärandet. Sjuksköterskan bör använda leken för att lära och informera 

föräldrarna om barnens eventuella reaktioner. Människan utsätts för lidande och lidande är en 

förutsättning för att känna glädje och lust (Eriksson, 1985). Enligt Homburger (1985) består 

människan av en fysisk, en psykisk och en social del. Beroende på vad vi går igenom i livet 

påverkas balansen mellan dessa tre beståndsdelar. Människan kan gå igenom varje 

krissituation hälsosamt eller ohälsosamt, om det senare så hämmas människans utveckling. 

Hur människan löser eller utvecklas i de olika krisfaserna formar personliga egenskaper t ex 

tillit / misstro, initiativ / skuld. Barnen behöver hjälp att gå igenom den kris som att förlora sin 

mamma eller pappa innebär. Föräldrarna med hjälp av sjuksköterskan har en avgörande roll 

för hur barnen klarar av krisen.  

 

Den viktigaste uppgiften sjuksköterskan har för att hjälpa barnet till en döende förälder, är att 

ge information. Sjuksköterskan bör tänka på att ge information inte bara till de vuxna utan 

även direkt till barnet. Sjuksköterskan kan hjälpa barnet genom att prata med föräldrarna och 

förklara för dem hur viktigt det är att barnet får vara delaktiga kring sin förälders svåra 

sjukdom och död (Jarratt, 1994). 

 

Kranzler m fl. (1990) och Welch m fl. (1995) tar upp att barn inte visade lika höga ångest 

nivåer som tonåringar. De tar också upp att föräldrar hade svårare att uppskatta sina mindre 

barns problem än tonåringarna i samband med förälderns svåra sjukdom och död. Heiney m 

fl. (1997) kom fram till att de mindre barnen kan visa somatiska symtom som uttryck för sin 

ångest. Många vuxna tror att de mindre barnen inte förstår och därför inte påverkas på samma 
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sätt som tonåringar gör, då en förälder är sjuk och döende. Vi sjuksköterskor måste se de 

mindre barnens somatiska tecken t.ex. huvudvärk och magont som eventuella uttryck för 

ångest och rädsla. 

 

Hymovich (1993) och Heiney m fl. (1997) skriver att hela familjen påverkas när en 

familjemedlem blir svårt sjuk. Familjen är som ett system i ständig process där 

familjemedlemmarna påverkar och integrerar med varandra. Då en familjemedlem blir sjuk 

förändras familjens system och en ny familjeidentitet skapas. Denna kunskap visar att det är 

en betydelsefull uppgift för sjuksköterskan att ge stöd åt hela familjen.  

 

I föräldrarollen ligger ansvaret för barnen. De måste ta ställning till om, när och hur barnen 

ska informeras om sjukdomen och hur de skall förhålla sig till barnens eventuella besök på 

sjukhuset (Hymovich, 1993). Även sjukhusmiljön i sig kan skrämma barn och det kan vara en 

anledning till att vuxna vill skona barnet från sjukhusbesök. Barnen behöver förberedas på att 

det finns medpatienter till den sjuka föräldern: vad händer nu därinne bakom skynket? Vad är 

det med den? När man förbereder barn, då kan barn klara svåra och kanske skrämmande 

situationer bättre (Falk och Lönnroth, 1999). 

 

Vi tror att vuxna har svårt att se barnets behov av delaktighet i svåra och sorgliga händelser på 

grund av att barnet utsätts för svårhanterliga situationer. Tanken att ett barn skall förlora sin 

mamma eller pappa är nästan outhärdlig för människan. Den väcker vår egen rädsla av att bli 

övergiven. Då blockerar vi vår förmåga att riktigt lyssna på barnets behov. Vårdpersonal kan 

tappa sin förmåga att vara nära och samtidigt hålla den distans som behövs för att kunna 

arbeta professionellt. Empati är en viktig del i vårdpersonalens förhållningssätt gentemot 

barnet och föräldrarna, empati innebär förståelse för en annan människas känslor och 

samtidigt behålla sin förmåga att tänka någorlunda klart (Falk och Lönnroth,1999).  

 

Föräldrarna vill känna sig kompetenta i sin föräldraroll trots sjukdomen, men när föräldrarnas 

egen oro stiger minskar deras förmåga att uppfatta hur barnen mår känslomässigt 

(Lewandowski, 1996. Hymovich, 1993. Heiney m fl, 1997). Detta är betydelsefull kunskap 

för sjuksköterskan. Vi menar att det är viktigt för sjuksköterskan dels att bekräfta och kunna 

ställa frågor direkt till barnet och dels att ha kunskap om barns utveckling och hur de reagerar 

i olika åldrar, sedan förmedla denna kunskap till föräldrarna för att ge dem det stöd de 

behöver i att fungera som föräldrar. Hymovich (1993) beskriver betydelsen av att visa barn att 
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man tror på deras förmåga att hantera situationen. Det är viktigt att ha en öppen 

kommunikation med barnen att förbereda sig på förändringar i familjen. 

 

Hur barn i en familj med en sjuk förälder reagerar beror på såväl barnens ålder som relationen 

till familjen. Welch m fl. (1995) påpekar dock att alla barn inte reagerar med oro. Hymovich 

(1993) konstaterar att yngre barn uppvisar mera somatiska symtom medan reaktionerna hos 

äldre barn varierar mera. Oavsett ålder känner barnen sig ofta ensamma och utan stöd. 

Sjuksköterskan kan här ha en avgörande roll för hur familjen klarar av situationen genom att 

uppmärksamma föräldrarna på barnens behov. Vi menar att om barns behov och existens skall 

synliggöras inom vården bör det också finnas en i personalen som har utbildning om barn och 

kan föra deras talan. Det är ett ansvar för vården att organisera, ha adekvat utbildad personal 

och möjliggöra ett familjeperspektiv på omvårdnad. 

 

Vem kan bäst hjälpa ett barn att sörja? Den som från barnets synpunkt har de bästa 

förutsättningarna är den efterlevande föräldern. Både barnet och den efterlevande föräldern 

delar sorgen över den döda föräldern. Även om barnet och föräldern sörjer på olika sätt – 

barnet sörjer modern eller fadern och föräldern sin livspartner – kan den sörjande föräldern 

bäst förstå sitt barns känslor. I bådas sorg finns förtvivlan, längtan, ensamhet, hopplöshet, 

vrede och skuld. För barnets del kan den vuxens närvaro göra att barnets känslor är lättare att 

uthärda. Det är som om den sörjande förälderns närvaro minskar barnets psykiska smärta 

(Jarratt, 1994). 

 

Vilken ålder barn än har eller vilka omständigheterna än är, måste sörjande individer känna 

empati, respekt och stöd från omgivningen. Jarratt (1994) skriver att vuxna ska ge barnen så 

mycket tid de behöver med alla sina känslor. Försök inte att skynda på dem för att de skall 

komma in i ett mer ”produktivt” känslotillstånd eller skynda på deras relationer eller tona ner 

dem. 

 

Våra förväntningar innan vi började skriva arbetet var att vi skulle få mer handgripliga råd om 

hur vi sjuksköterskor kan hjälpa barnet. Vi har under arbetets gång fått det bekräftat att 

föräldrarna har en ovärderlig betydelse för barnen och det egentligen inte är vår uppgift, utan 

föräldrarnas att hjälpa barnen. Genom arbetet har vi fått lära oss om hur barn kan uppleva 

situationen då en förälder är sjuk och döende. Vi har även fått kunskaper om hur man kan 

stödja föräldern till dessa barn. Eftersom sjuksköterskan indirekt hjälper barnen har vi uppnått 
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vårt syfte. De yngre barnens sorg uttryckes inte i ord. Vuxna kring barnen behöver observera 

onormala beteenden hos barnen och uppmärksamma dessa tysta tecken på sorg och förtvivlan. 

Vi anser att sjuksköterskan har en central roll, ge stöd till föräldrarna så de kan möta sitt barn 

och se till barnets behov. En trygghet för föräldrarna kan vara att sjuksköterskan har barnet i 

fokus. 

6.3. Konklusion 
Resultatet visar att föräldrarnas roll är av signifikant betydelse för hur barnet tar sig genom 

sorgearbetet. Det framkom att depression och ångest var de vanligaste symtomen barnen 

visade som uttryck för sorg. De två mest framträdande uppgifterna som sjuksköteskor behöver 

hjälpa föräldrar med är dels att informera, föräldrar behöver information om vanliga 

reaktioner som kan väntas från barn, och dels hjälp att se vilka reaktioner deras barn har, för 

att kunna möta och förstå sina barns behov av hjälp att bearbeta sorg. Sjuksköterskans 

betydande roll är vägledning till föräldrarna att kunna ge stöd och bibehålla en förtroendefull 

relation till sina barn. Vi har som bakgrund presenterat teorier i hur barn utvecklas och teori 

om vilken roll omvårdnad bör ha. Vidare har vi sökt forskningsresultat och studier kring hur 

barn upplever och reagerar på sorg. Detta sammantaget har gett oss ökad kunskap och 

förståelse hur vi som sjuksköterskor bäst kan hjälpa familjer i dessa mycket svåra livsöden, 

där en förälder är dödligt sjuk. Vi tror det är viktigt med fortsatt forskning inom området för 

att vi skall kunna möta och stödja dessa familjer än bättre i framtiden. Framförallt tror vi att 

forskning om hur barn reagerar, hur deras världsbild förändras och utvecklas då mamma eller 

pappa dör är viktig, det vill säga att få ökad kunskap om barnens perspektiv och känslor. 

 

Hur samhället än förändras och hur kraven på vuxna än skiftar är barnets sätt att se på 

tillvaron det enda som förblir relativt beständigt. Barnet är viktigast och ändå ofta den mest 

försummade (Leach, 1998). 
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BILAGA 1 

Tabell Bilaga 1. Sammanställning av refererade artiklar. 

Författare och år Titel Syfte Resultat 

Buxbaum,L. 

Brant, MJ. 

2001 

When a parent dies 

from cancer 

Beskriva barns upplevelser då en förälder dör 

i cancer samt vilka insatser sjuksköterskan 

kan använda för att hjälpa dessa barn. 

Sjuksköterskan har en betydande roll i omvårdnaden till 

barnet. Värdesätta kopingstrategier, familjemiljö och 

kommunala medel är sjuksköterskans ansvarsområden. 

Welch, A. 

Wadsorth, M. 

Compas, B. 

1995 

Adjustment of 

children and 

adolescents to 

parental cancer. 

Emotionell påverkan hos barn på grund av 

cancersjukdom hos förälder. Hur påverkas 

barn och förälder? 

Barnen visade signifikant högre stressnivå, ångest och 

depression än vad föräldrarna upplevde hos sina barn. 

Lewandowski, L. 

1996 

A parent has cancer: 

Needs and response 

of children. 

Vilka är barnens behov och hur möter 

föräldrar dem? 

Föräldrarna möter inte barnens behov på grund av 

emotionell obalans hos dem själva. 

Christ,G. 

2000 

Impact of 

development on 

children’s mourning.

Kvalitativ analys av utveckling hos 157 

sörjande barn. 

Utvecklingen hos barnet hade stor inverkan på deras 

uttryck för sorg. 

Hymovich, D. 

1993 

Child-rearing 

concerns of parents 

with cancer. 

Tar reda på föräldrars copingstrategier för 

deras barn. Hur föräldrarna upplever stress 

hos barnet. 

Föräldrakopingstrategi innehåller sökande av stöd, 

beslutsfattande, prata med barn, alternativ barnomsorg, 

försöka vara stöd till barnet. 
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Författare och år Titel Syfte Resultat 

Kranzler,E. 

Shaffer,D. 

Wasserman,G. 

Davies, M. 

1990 

Early childhood 

bereavement. 

Akuta sorgereaktioner hos små barn. Sörjande barn hade signifikant mer känslor av rädsla, 

ledsamhet, ångest än icke sörjande barn. 

Lewis, F.M. 

1990 

Strengthening 

family supports. 

Depression och stress vanligt hos föräldrarna 

och har verkan på barnet. Hur kan stödprogram 

hjälpa? 

Stödprogram som innehåller info, undervisning, 

problemfokuserad service som visar tecken på funktion 

och hjälp till föräldrarna. 

Elmberger, E. 

Bolund, C. 

Lützén, K. 

2000 

Transforming the 

exhausting to 

energizing process 

of being a good 

parent in the face of 

cancer. 

Att få större förståelse för interaktionen mellan 

kvinnor med bröstcancer och deras barn. 

Interaktionsprocessen från diagnosen gick från 

utmattning till en energiprocess i att vara en god förälder 

som en svårt sjuk person. 

Selekman, J. 

Busch, T. 

Kimble, C. 

2001 

Grieving children: 

Are we meeting the 

challenge? 

Barn kan ha svårt att uttrycka sin sorg. Hur kan 

sjuksköterskan och andra vårdgivare hjälpa 

barnen genom sorgen. 

Barn som har haft en öppen diskussion om död och blir 

uppmuntrade att tala om känslor och tankar samt blir 

inkluderade i omvårdnad av förälder klarar sig bättre 

genom sorgen än barn utan denna hjälp. 
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Författare och år Titel Syfte Resultat 

King, D. 

2003 

Listen to children 

and honor their pain.

Hur sjuksköterskan möter barnets behov av 

uppmärksamhet i en traumatisk situation som 

sjukdom hos förälder. 

Ett sexveckorsprogram för barn i sorg där de träffar 

professionell vårdpersonal och andra barn i liknande 

situationer fungerar som stort stödnätverk för barnet. 

Heiny, S., Bryant, I.

Walker, S. 

Parrish, R. 

Provenzano, F. 

Kelly, K. 1997 

Impact of parental 

anxiety on child 

emotional 

adjustment when a 

parent has cancer. 

Beskriver samband mellan ångest hos föräldrar 

och ångest hos barn. 

Barn till föräldrar med cancer har högre nivå av ångest än 

barn utan sjuka föräldrar. Föräldrarnas nivå av ångest 

påverkar barnens nivå av ångest. 

Lloyd-Williams, M.

Wilkinson, C. 

Lloyd-Williams, 

FF. 1998 

Do bereaved 

children consult the 

primary health care 

team more 

frequently? 

Uppsöker sörjande barn primärvården oftare än 

barn som inte upplevt sorg. 

Barn i sorg uppsökte vård oftare än andra barn av samma 

ålder och lön. De flesta besök var av fysiska symptom 

men utan någon fysisk orsak kunde hittas. 

Clarke, C. 

1999 

Children visiting 

family and friends 

on adult intensive 

care units: the 

nurses’ perspective. 

Att undersöka och beskriva sjuksköterskans 

erfarenheter och uppfattningar om barn som 

kommer på besök på IVA-avdelningar. Detta 

för att förstå varför barn ofta utesluts från dessa 

besök. 

Sjuksköterskan erbjöd stöd till barn som kom på besök 

med gott resultat. Trots öppenheten på avdelningen att 

barn skulle få komma på besök var det få barn som fick 

följa med för föräldrarna. Önskan hos den friske föräldern 

att skydda barnet från krisen och traumat var anledningen 

till att barnet inte kom. 
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