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Abstrakt 
 
Bakgrund: Att förlora ett barn är en av de smärtsammaste förlusterna som kan upp-
levas. Ett barns död är svårt att acceptera och föräldrar är i stort behov av stöd. Om-
vårdnaden av barn i livets slutskede har utvecklats långsamt och sjukvårdspersonal 
har påvisat brister i bemötandet 
Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva föräldrars upplevelser av att 
förlora ett barn på sjukhus oavsett om barnet avlidit akut eller av obotlig sjukdom. 
Metod: Litteraturöversikten baserades på nio kvalitativa artiklar efter litteratursök-
ning, som analyserades med innehållsanalys efter granskning av vetenskaplig kvalité.  
Resultat: Många föräldrar upplevde att de fått bristande och otydlig information an-
gående sitt barns tillstånd och vård. Delaktighet i vården av det döende barnet ansågs 
viktigt av föräldrarna för att underlätta sorgen. Genom att personalen visade känslor 
uppfattade föräldrarna sitt barn betydelsefullt. Många föräldrar uppskattade uppföl-
jande kontakt av personalen efter barnets död.  
Diskussion: Föräldrar och sjuksköterskor har olika uppfattning om huruvida sjukskö-
terskor visar känslor, ger information samt vikten av uppföljande kontakt. 
Slutsats: För att föräldrar ska få ett bättre bemötande bör sjuksköterskor och övrig 
vårdpersonal få utbildning i hur de ska kommunicera och bemöta sörjande föräldrar. 
 
Nyckelord: Bemötande, Delaktighet, Omvårdnad, Palliativ vård, Sjuksköterskor, 
Sorg.  
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Introduktion 
Anledningen till att vi valde att skriva om hur föräldrar upplever bemötandet från 

sjuksköterskor när de förlorat ett barn är att det är ett viktigt ämne som vissa kommer 

att komma i kontakt med under sitt yrkesverksamma liv som sjuksköterska. Även om 

det inte är ett barn som en anhörig förlorat, så kan sorgen bemötas på ett likvärdigt 

sätt. Genom att få kunskap om hur föräldrar upplever att förlora ett barn kan sjukskö-

terskor bemöta föräldrar och anhöriga på ett bättre sätt. Denna kunskap kan även vara 

till nytta för sjuksköterskor i andra situationer där patienter eller anhöriga känner 

sorg.  

Bakgrund 
Varje år vårdas cirka 21 000 barn på sjukhus. Under perioden 1999–2003 omkom i 

genomsnitt närmare 100 barn per år till följd av olyckor (URL 3), och år 2005 dog 

452 stycken barn i åldrarna 0-19 år till följd av sjukdom (URL 1). Uppskattningsvis 

har 19% av den vuxna befolkningen upplevt ett dödsfall av sitt eget eller en närståen-

des barn (Seecharan, Andresen, Norris & Toce, 2004). Förlusten av ett barn är om 

inte den största, en av de svåraste och smärtsammaste förluster av en närstående som 

finns (Valdimarsdóttir et al., 2007). Ett döende barn, vän eller släkting har ofta en stor 

inverkan på anhörigas situation med oro, utmattning, depression och rollförändringar 

inom familjen (Beck-Friis & Strang, 2005, s.147). Att förlora ett barn ger större sorg 

än att förlora sin partner (Seecharan et al., 2004). Tanken på att förlora sitt barn är 

ofta så fruktansvärd att föräldrar inte ens vågar tänka tanken. När ett barn blir allvar-

ligt sjukt tvingas föräldrar ta sig tid att bearbeta sjukdomsbeskedet, både själv och 

tillsammans med sitt barn, få känna sorg och acceptera tanken (URL 4). Ett barns död 

är svår att acceptera, eftersom det är ovanligt att ett barn dör före deras föräldrar 

(Tadmor, 2004). 

Begrepp 

Med begreppet barn i denna litteraturöversikt menas barn i åldrarna 0–18 år. Med 

bemötande menas hur sjuksköterskan tar hand om föräldrarna och hur hon stöttar dem 



2 
 

efter dödsbeskedet, under tiden de fortfarande är kvar på sjukhuset. Enligt WHO in-

nebär palliativ vård lindrande vård i livets slutskede, då sjukdomen ej är botbar och 

kommer leda till döden (URL 2).  

Vård i livets slutskede 

Palliativ vård under ett barns sista tid i livet är främst för det sjuka barnet, men även 

närstående är i behov av stort stöd. Tankar på barnets död för med sig en obeskrivlig 

sorg och saknad. Föräldrar känner även sorg över den framtid som barnet har förlorat 

och den framtid som de skulle ha delat med barnet (URL 4). Den ökade medicinska 

kunskapen ger lätt en mer eller mindre medveten föreställning om att möjligheten att 

alltid bota ska finnas (Beck-Friis & Strang, 2005, s. 57). Döden känns inte längre 

naturlig när man bli flyttad från sitt hem till ett sjukhus, vilken kan uppfattas som en 

kall, gömd och ovälkommen plats, utanför människans liv och hem. Oväntade situa-

tioner, exempelvis att någon blir sjuk eller plötslig dör, gör att människor känner sig 

obekväma eftersom händelser sker utom deras kontroll (Urizzi & Corrêa, 2007). 

Samtidigt sker i dagens samhälle vård vid födseln och döden allt oftare på sjukhus 

och olika vårdinrättningar. Idag är det mer naturligt att söka sig till de platser där 

kunskap och resurser finns när döden kommer oss in på livet. Detta är i grunden en 

positiv utveckling och en uppvärdering av vården och behandlingen i livets slutskede 

(Beck-Friis & Strang, 2005, s. 56). 

 

En etiskt riktig hållning inför vården och behandlingen i livets slutskede är att så tyd-

ligt som möjligt identifiera det skede där botande behandling övergår till palliativ 

vård och kunna handla därefter (Beck-Friis & Strang, 2005, s. 57). Den sista tiden i 

livet har blivit en viktig angelägenhet, eftersom brister i omvårdnaden identifierats 

som bl.a. dålig kommunikation och omotiverad behandling samt otillräcklig smärt-

lindring (Jakobsson, Johnsson, Persson & Gaston-Johansson, 2006). Utvecklingen av 

omvårdnaden av barn i livets slutskede och deras föräldrar har inte utvecklats i sam-

ma takt som den kliniska utvecklingen (Tadmor, 2004), och det har även påvisats att 

personal har svårigheter med att bemöta sörjande föräldrar (Urizzi & Corrêa, 2007; 

Valdimarsdóttir et al., 2007). 
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Syfte 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva föräldrars upplevelser av att förlora ett 

barn på sjukhus oavsett om barnet avlidit akut eller av obotlig sjukdom. 

Frågeställningar 

• Hur upplever föräldrar att förlora ett barn? 

• Hur upplever och hur vill föräldrar bli bemötta av sjuksköterskor när de förlo-

rar sitt barn? 

Metod 
En litteraturöversikt har genomförts, vilket innebär att vetenskaplig litteratur har kri-

tiskt granskats och analyserats  och sedan legat till grund för resultatet i detta arbete.  

Litteratursökning 

För att hitta relevant fakta söktes vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl, Psychin-

fo, Pubmed och SweMed+. Sökord som användes var; child, pediatric, death, parents, 

grief, bereavement, care, support, end of life care, intensive care och palliative. Sök-

orden användes i olika kombinationer. Litteratursökningen redovisas i bilaga 1.  

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var artiklar som belyser föräldrar vars barn dör på väg till och 

på sjukhuset, är mellan 0 -18år, väntade och oväntade dödsfall samt bemötandet un-

der tiden barnet är på sjukhuset och efter barnets död.  

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna var artiklar som behandlar föräldrar till barn som vårdas utanför 

sjukhus, självmord, missfall, dödfödda barn, plötslig spädbarnsdöd och hjärndöd, 

samt artiklar ur vårdpersonals perspektiv.  
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Urval 

Först lästes titeln på artikeln och då avgjordes om vidare läsning av abstraktet skulle 

ske. Om innehållet i abstraktet verkade uppfylla litteraturöversiktens syfte lästes hela 

artikeln om den gick att få fram i fulltext. Gick inte det så sparades abstraktet för att 

senare beställa artikeln vid eventuell brist på underlag till översikten. Uppfyllde arti-

keln i sin helhet vårt syfte gjordes en värdering av vetenskaplig kvalité. Artiklar som 

ej uppfyllt syftet eller som utgick från ett annat perspektiv än föräldrarnas exkludera-

des eller sparades för att användas i diskussionen, se tabell 1. Till resultatet användes 

nio artiklar med kvalitativ ansats. Till diskussionen användes tre artiklar. 

 

Tabell 1. Redovisning av bortfall. 
Totalt 
antal 
lästa 

artiklar 

Bortfall Artiklar 
använda i 
resultatet 

Uppfyller ej vårt syfte Ur ett annat perspektiv Uppfyller syftet men 
uppnår ej grad I eller II 

Exkluderade Sparade 
till diskus-

sion 

Exkluderade Sparade till 
diskussion 

Exkluderade Sparade 
till diskus-

sion 
24 6 4 1 2 0 2 9 
                Copyright © Eva-Karin Flöjt & Rebecca Jägerhäll 

Värdering av vetenskaplig kvalité 

För kvalitétsvärdering av artiklar har checklistor för kvalitativa artiklar enligt Carls-

son och Eiman (2003) använts. Delen med lungcancerdiagnos under metodgransk-

ningen har tagits bort eftersom det inte är relevant till ämnet och skulle ha givit miss-

visande poäng. Därmed blev maxpoängen lägre, 45 poäng istället för 48 poäng. Efter 

summering av artiklarnas poäng delades de in i grad I, grad II och grad III, som mot-

svarar minst 80%, 70% respektive 60% av maxpoängen. De artiklar som uppnådde 

grad I eller II användes i vårt resultat, se bilaga 2. Bedömningsmall, se bilaga 3.  

Analys 

Artiklarnas resultat analyserades med innehållsanalys, inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004). Exempel på analysförfarandet, se tabell 2.  
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Tabell 2. Exempel på analysförfarandet. 

Meningsenhet Kondensering Kod Subtema Tema 
All parents described the atti-
tudes and actions of staff mem-
bers as having a profound and 
lasting effect on their experi-
ence surrounding the loss of 
their child. When this experi-
ence was positive (when parents 
perceived staff as compassion-
ate, sensitive, and intuitive to 
the parent’s needs, yet respect-
ful of privacy), they recalled the 
experience in a favorable man-
ner. Displays of compassion 
were described as important to 
parents 
(Rini & Loriz, 2007).  
 

När attityder och 
handlingar var 
godhjärtade, käns-
lomässiga och när 
privatliv respekte-
rades, så minns 
föräldrarna erfa-
renheten som posi-
tiv 

Positiva atti-
tyder och 
handlingar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att få ett 
positivt 
bemötande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föräldrars upp-
levelser av 
bemötandet från 
sjuksköterskor 

Parents felt cared for when they 
thought the health care profes-
sionals were respectful, sensi-
tive, compassionate, empathic, 
and consistent both with the 
information communicated and 
among caregivers. 
(James & Johnson, 1997).  
 

Respekt, empati 
och konsekvent 
information upp-
levdes positivt. 

Bra bemötande 

 

Artiklarna lästes igenom för att få en känsla för helheten. Därefter markerades me-

ningsenheter i texten som svarade på syftet och frågeställningarna. Sedan kondense-

rades meningsenheterna genom att förkorta texten utan att innebörden ändrades. Ko-

der, ett eller flera ord, togs ut som var utmärkande för de kondenserade meningsenhe-

terna. Utifrån skillnader och likheter i koderna formulerades teman och subteman och 

därmed höjdes abstraktionsnivån genom friare tolkning av budskapet. Teman och 

subteman användes som rubriker och underrubriker i resultatet. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är en meningsenhet en sammanställning av påståenden, ord, me-

ningar eller stycken som relaterar till varandra genom deras innehåll. Temat är det 

som beskriver den underliggande kärnan i meningsenheten. Teman har ofta en eller 

flera subteman som ger en överblick över den kondenserade texten.  
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Etiska överväganden 

Författarna till artiklarna respekterades genom noggrann översättning och utan 

omskrivning av budskapet, samt genom noggrann referensteknik. Hänsyn togs även 

till vilka etiska överväganden som fanns i artiklarna. Ansågs forskningen ej vara etisk 

korrekt har artikeln ej inkluderats i resultatet. Forskning som visar på motsatser till 

övrig forskning redovisades även för att ge en korrekt bild och för att eventuella för-

utfattade meningar ej skulle styra resultatet.  

 

Resultat 
Efter analys av resultatartiklarna skapades två teman, med tillhörande subteman som 

presenteras som rubriker respektive underrubriker i resultatet, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Resultatöversikt 
 

Föräldrars upplevelser av sitt barns död 

• Leva i förnekelse 

• Blandade känslor  

 

Föräldrars upplevelser av bemötandet från sjuksköterskor 

• Positivt bemötande  

• Okänsligt bemötande 

• Tydlig och ärlig information 

• Otillfredsställande information 

• Närvaro och delaktighet den sista tiden 

• Uppföljande kontakt  

 

 

Föräldrars upplevelser av sitt barns död 

Leva i förnekelse 

Många föräldrar har svårt att acceptera att deras barn är döende (James & Johnson, 

1997; Laakso & Paunonen-Illmonen, 2001; Rini & Loriz, 2007). Trots att sjukvårds-
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personal inleder palliativ vård, har många föräldrar svårt att inse att barnet är döende 

(James & Johnson, 1997), något som kan orsaka oro, ilska och sorg (Rini & Loriz, 

2007). Det beskrivs hur föräldrar initialt förnekar de fysiska förändringarna som tyder 

på att barnet är döende, men till slut tvingas de se tecken och symtom på döende och 

kan därmed acceptera barnets prognos (James & Johnson, 1997). Även fast döden är 

väntad beskrivs dödsfallet ändå alltid som en chock (Laakso & Paunonen-Illmonen, 

2001). 
”The physical changes…we didn´t really want to know…They did tell you but you didn´t 
want to believe it.” (James & Johnson, 1997, p. 89). 
  

Efter att föräldrar fått information om barnets sjukdom drömde de om vad som ska 

hända, känslor blandades av hopp och förtvivlan (Laakso & Paunonen-Illmonen, 

2001). Att få en bedömning av tid till döden beskrivs av föräldrarna som en hjälp att 

förbereda sig inför barnets död. Även om det bara är några timmar kvar så kan det 

hjälpa föräldrarna att göra erfarenheten mer meningsfull (Rini & Loriz, 2007) samt 

att förbättra deras förmåga att befrämja en normal livsstil för hela familjen (James & 

Johnson, 1997). Det framkommer att varken varaktigheten av sjukdomen eller tiden 

på sjukhuset spelar någon roll för hur föräldrar beskriver erfarenheten av att förlora 

sitt barn (Rini & Loriz, 2007).  

Blandade känslor  

Efter barnets död beskriver föräldrar många olika aspekter av sorg, den kan uttrycka 

sig fysiskt, psykiskt och socialt. Den fysiska sorgen uttrycks genom fysisk smärta, 

obehag, stress och trötthet. Den psykiska sorgen resulterar i depression och känslor av 

misslyckande, skuld och vrede. Den sociala sorgen visar sig som rädsla för, men ock-

så behov av ensamhet samt känslor av tomhet. Föräldrar beskriver att det är svårt att 

möta andra människor under barnets sjukdomstid, och det finns ett behov av att vara 

ensam. Dessa upplevelser ändras emellertid efter barnets död, då föräldrar beskriver 

att de känner sig ensamma och har ett behov av prata med andra om döden (Laakso & 

Paunonen-Illmonen, 2001). Att prata om sina erfarenheter leder till att föräldrarna ser 

sjukdomen i sin helhet än i olika stadier av sjukdomsförloppet (James & Johnson, 

1997). Emellertid framkommer även berättelser om att barnets död kan medföra posi-

tiva känslor, som att prata om döden, känslor av styrka, glädje och att se döden som 
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något vackert och högtidligt. Lättnad och positiva känslor relaterades till att barnets 

smärta och lidande var över (Laakso & Paunonen-Illmonen, 2001). 

Föräldrars upplevelser av bemötandet från sjuksköterskor 

Positivt bemötande 

Det framkommer att föräldrar uppskattade när personal visar uttryck av godhet, med-

känsla och ärlighet (Contro, Larson, Scofield, Sourkes & Cohen 2002; Meyer, 

Ritholz, Burns & Troug, 2006; Rini & Loriz, 2007), samt flexibilitet och tillgänglig-

het (Contro et al., 2002; Segal, Fletcher & Meekison, 1986). Personalens känslomäs-

siga uttryck förekom både verbalt och fysiskt, genom ord och kroppsspråk, och av-

speglade omvårdnad utöver den professionella rollen. Några föräldrar uppmuntrade 

personal att vara ”vanliga människor” och tillåta dem att visa sina känslor (Meyer et 

al., 2006):  
”Be compassionate and ask how parents are. Don´t fall into that detached type of working. 
Parents need to feel that people really care, not that it´s just a job. The people at the hospi-
tal who allowed themselves to have genuine feelings helped me the most.” (Meyer et al., 
2006, p. 652). 
 

Sjukvårdspersonals attityder och handlingar har en bestående och stark effekt på för-

äldrars upplevelser av vårdtiden (Rini & Loriz, 2007). Positiva upplevelser var när 

personal visade respekt för barnets och föräldrarnas behov och privatliv (James & 

Johnson, 1997; Rini & Loriz, 2007). Föräldrarnas behov var tillfredsställda när bar-

nets behov var det (James & Johnson, 1997). 

 

Föräldrar uppskattade när sjukvårdspersonal försöker upprätthålla normalitet i  famil-

jens liv (James & Johnson, 1997) och när de tar initiativ till att mjuka upp och huma-

nisera den kalla sjukhusmiljön och svåra situationen familjen befinner sig i (Meyer et 

al., 2006). Det beskrivs att föräldrar uppskattar personal som har förmåga att skapa 

diskussioner, visa värme och öppenhet, vara bra på att lyssna samt har erfarenhet av 

normala sorgereaktioner. De uppskattar även handlingar som när personal inleder och 

underhåller kontakt, lyssnar och inte dömer sorgereaktioner, handlar öppet med för-

äldrarnas känslor av skuld, ilska och förlust av självkänslor samt erhåller praktisk 

hjälp vid behov (Segal et al., 1986). Förmågan att stötta de sörjande föräldrarna skulle 
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förbättras genom att öka personalens förmåga att interagera med och skapa en rela-

tion till det döende barnet (Laakso & Paunonen-Illmonen, 2001).  

Okänsligt bemötande 

Studier visar att ett okänsligt bemötande från sjukvårdspersonal kan påverka föräld-

rars sorgearbete (Contro et al., 2002; Contro, Larson, Scofield, Sourkes & Cohen, 

2004; James & Johnson, 1997; Laakso & Paunonen-Illmonen, 2001; Meyer et al., 

2006). I en studie av Segal et al. (1986) framkom några fraser som föräldrar inte upp-

skattar att höra när deras barns har dött, t.ex.:  
“You shouldn´t be so upset: you should have expected it”, ”Don´t cry; what we learned 
from working on your child will help us with other children”, ”Don´t ask questions: this 
child is dying; leave the rest to us”, “You will need to be strong for you wife”, “Why did it 
take you so long to get to the Emergency?” (Segal et al., 1986, p. 39). 
 

Det beskrivs hur vissa föräldrar har negativa erfarenheter av hur de blev bemötta un-

der barnets vårdtid (Laakso & Paunonen-Illmonen, 2001). En enda händelse av oen-

gagerade och okänsliga handlingar kan orsaka djup och långvarig smärta, t.ex. ett 

okänsligt framförande av dåliga nyheter, ignorerande av föräldrars önskemål om bar-

nets vård och bristande kommunikation (Contro et al., 2002; Contro et al., 2004). 

Personal som är undvikande (Segal et al., 1986), oengagerade, distanserade eller ut-

tryckslösa upplevs av föräldrar som ”stenansikten” och mindre empatiska (Meyer et 

al., 2006). Föräldrar tror att personal saknar medlidande och inte blir känslomässigt 

involverade för att de ska kunna hantera den stressiga och känslomässigt ansträngan-

de situationen (Rini & Loriz, 2007).  

 

Bristande tillgång till personal eller oförmåga att få kontakt med specifik personal 

kan framkalla stress hos föräldrar. Uppfattningar om att personal har bråttom, eller 

värre, att de är ovilliga att träffas skapar missmod hos föräldrarna (Meyer et al., 

2006). Föräldrar känner frustration när deras bekymmer, intuition, behov och förslag 

angående deras barns tillstånd och vård inte blir bekräftat av personalen (James & 

Johnson, 1997; Laakso & Paunonen-Illmonen, 2001). Få föräldrar tycker att de får 

stöd på sjukhuset direkt efter barnets död (Finlay & Dallimore, 1991) och föräldrar 

uttrycker viss misstro till vården, när de inte blir bekräftade i sina känslor (James & 

Johnson, 1997). Det upplevs sårande när personalen undviker föräldrarna och lämnar 
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dem ensamma eller tillsammans med en opassande rumskamrat, t.ex. en nybliven 

mamma, efter barnets död (Segal et al., 1986).  

 

Föräldrar beskriver att strikta sjukhusrutiner kan vara förödande för sorgeprocessen. 

Även om rutiner och regler kan vara lämpliga i många situationer anser föräldrar att 

dessa borde bortses från när ett barn dör (Rini & Loriz, 2007). Personals påpekanden 

om föräldrars misslyckanden att följa t.ex. hygienrutiner skapade känslor av ilska och 

skuld (Contro et al., 2002).  

Tydlig och ärlig information 

Flera studier visar att tydlig och ärlig information är betydelsefullt för föräldrarna 

(Contro et al., 2002; Contro et al., 2004; Finlay & Dallimore, 1991; James & John-

son, 1997; Laakso & Paunonen-Illmonen, 2002; Meyer et al., 2006; Segal et al., 

1986). När informatören visar känslor, har tid, har en förstående och omsorgsfull atti-

tyd och genomför samtalet i enskildhet kännetecknar ett gott samtal. Detta gör att 

föräldrar känner sig respekterade (Finlay & Dallimore, 1991). Föräldrar betonar bety-

delsen av snabb tillgång till vårdpersonal för att få fortlöpande information (Meyer et 

al., 2006). Föräldrar önskar information om barnets sjukdom, dess allvarlighet, orsak, 

prognos och död (Laakso & Paunonen-Illmonen, 2002). Många föräldrar vill även ha 

information om hur stor risken är att deras andra barn drabbas av samma sjukdom, 

normala känslor och hur länge sorgen håller i sig. Det är även välkommet med infor-

mation angående stöd för sörjande. Medicinsk information behövs ofta diskuteras 

mer än en gång (Segal et al., 1986).  

 

Föräldrar uttrycker en önskan om att bli mer förberedda inför dåliga nyheter (Contro 

et al., 2002). Svåra besked ska ges direkt, förmedlas med medlidande, utan tekniskt 

språk (Contro et al., 2002) men även inge hopp (Contro et al., 2002; Laakso & Pau-

nonen-Illmonen, 2001). Detaljerad information om varför barnet inte kommer att 

överleva är viktigt för att hjälpa föräldrarna att förbereda sig och acceptera situatio-

nen (Rini & Loriz, 2007; Segal et al., 1986). Familjer uppskattar en sedan tidigare 
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känd person som ger de svåra nyheterna om diagnos, behandling och prognos (Contro 

et al., 2002):  
”Having one contact person throughout was important. He was honest with us, sometimes 
he´d say ‘I have no idea,’ but then he´d go talk to someone and get the answer for us. Hav-
ing one person follow you throughout is probably the biggest sense of relief.” (Contro et 
al., 2002, p. 16).  
 

Otillfredsställande information 

Det framkommer att föräldrar upplever att information om dåliga nyheter och vad 

som händer med sitt barn ofta är bristfällig (Contro et al., 2002; Laakso & Paunonen-

Illmonen, 2002; Meyer et al., 2006; Finlay & Dallimore, 1991; Rini & Loriz, 2007; 

Segal et al., 1986). Att konfrontera att barnet är döende är ett ämne som är extremt 

svårt och som ofta undviks av personalen (Rini & Loriz, 2007). Motsägande informa-

tion eller rekommendationer angående barnets behandling orsakar förvirring, stress 

och känslomässigt kaos, och kan öka familjens oro (Contro et al., 2002; Contro et al., 

2004). 
”The morning nurse said, ’He had a great night,’ then she leaned over and told the doctor, 
’His “sats” went down.’ I felt they weren´t being honest with me. Just tell me! Sometimes I 
felt like they were telling me what they thought I wanted to hear.” (Contro et al., 2002, p. 
16).  
 

Föräldrar upplever att de inte alltid fick något svar, att personal som gav information 

byttes ut och att de fick bristande information om allvarligheten i barnets tillstånd 

(Laakso & Paunonen-Illmonen, 2002). Detta stör ibland föräldrars förtroende och 

tillit för vården, vilket kan göra att det tar längre tid och blir mer känslosamt att reda 

ut frågor och att söka svar angående deras barns tillstånd. För vissa föräldrar orsakar 

detta känslor av att inte veta vad som händer (Finlay & Dallimore, 1991; Meyer et al., 

2006). En kall och strikt informatör kan orsaka förargelse (Finlay & Dallimore, 

1991).  

Närvaro och delaktighet den sista tiden 

Föräldrar uppskattar att vara involverade i vården och beslutsfattandet (Contro et al., 

2002; James & Johnson, 1997; Meyer et al., 2006; Rini & Loriz, 2007), fast bara ett 

fåtal fick den möjligheten. Att vara delaktig i vården hjälper föräldrarna att förbereda 

sig inför barnets kommande död (Rini & Loriz, 2007). Föräldrarna vill gärna fortsätta 
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vara vårdgivare till sitt barn. De har en stark känsla av att vilja göra allt de kan för att 

känna sig mer till nytta och för att få mindre skuldkänslor. Att göra så mycket som 

möjligt, inkluderar att utföra tekniska moment, som t.ex. att ge morfin (James & 

Johnson, 1997).  

 

Föräldrars behov av egen tid kolliderar med viljan av att vara med sitt barn. Föräldrar 

är oroliga över att barnet ska dö ensamt eller med någon annan. Trots utmattning  

stannade de vid barnets sida (James & Johnson, 1997): 
”I wanted to be with him when he died and that made me very nervous at the end because 
you do have to sleep and I just couldn´t stand the thought that he would die alone or with a 
stranger and it was my worst nightmare….We didn´t want him to die alone. We wanted him 
to be, we wanted to be advised as if that were to happen.” (James & Johnson, 1997, p. 92). 
 

Föräldrarnas behov av att vara närvarande på sjukhuset var ofta i konflikt med andra 

skyldigheter, som att ta hand om det sjuka barnets syskon. Föräldrarna försökte skapa 

balans i att behandla barnet som speciellt med samtidigt kvarhålla normalitet (James 

& Johnson, 1997). Många föräldrar betonar heligheten i relationen mellan barn och 

föräldrar och uppfyllandet av föräldraskapets plikter. I allmänhet vill föräldrar bli 

erkända i sin roll, sitt ansvar och tillgången i barnets vård. Föräldrar uppskattar att bli 

lyssnade på, respekterade och icke dömda (Meyer et al., 2006).  

 

Att gå miste om möjligheten att vara hos sitt barn den sista tiden resulterar i ånger 

och negativa minnen (Finlay & Dallimore, 1991; Rini & Loriz, 2007). Fysisk närhet 

till barnet är extremt viktigt för föräldrarna (Meyer et al., 2006; Rini & Loriz, 2007), 

både före och efter barnets död (Finlay & Dallimore, 1991; Laakso & Paunonen-

Illmonen, 2001; Meyer et al., 2006). Enskildhet är högt värderat de sista dagarna och 

timmarna tillsammans. För många finns det en önskan att fokusera intensivt på tiden 

att ta farväl (Meyer et al., 2006), och vissa var arga över att de blivit avrådda från att 

se kroppen efter döden (Finlay & Dallimore, 1991).  

Uppföljande kontakt  

Familjer betonar behovet av uppföljande kontakt efter barnets död (Contro et al., 

2002; Contro et al., 2004; Finlay & Dallimore, 1991; James & Johnson, 1997; Segal 

et al., 1986). Föräldrarna såg ofta sjukvårdspersonalen som en andra familj och brist 
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på kontakt efter dödsfallet upplevdes som ytterligare en förlust (Contro et al., 2004). 

De sjuksköterskor som upplevdes mest hjälpsamma var de som regelbundet kontak-

tade familjen efter dödsfallet eller som hade arrangerat så att föräldrarna fick prata 

med andra föräldrar med liknande erfarenheter (Segal et al., 1986). Fortsatt kontakt 

via telefon, mail eller personligen med sjukvårdpersonal upplevs meningsfullt (Con-

tro et al., 2002):  
”The phone calls are important. When her doctor called, I thought, ‘Wow, you´re still 
thinking of us!’ The nurse practitioner still calls periodically. When your child is sick like 
that, it becomes your life and the doctors and nurses become your extended family. If they 
can continue some kind of periodic contact, it´s important.” (Contro et al., 2002, p. 17).  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva föräldrars upplevelser av att förlora ett 

barn på sjukhus. De viktigaste fynden i denna studie är att olika handlingar från vård-

personal kan underlätta samt försvåra sorgearbetet för föräldrarna. Många föräldrar 

upplever att de fått bristande och otydlig information angående deras barns tillstånd 

och vård. Att få dålig och otydlig information kan göra att föräldrarna uppfattar vår-

den bristfällig och kan försvåra sorgearbetet. Sorgearbetat kan även försvåras av bris-

tande delaktighet. Delaktighet i vården av det döende barnet anses viktigt av föräld-

rarna för att underlätta sorgen och detta minskar deras skuldkänslor inför barnet. Sor-

gen kan även underlättas genom att personalen visar känslor. Föräldrarna uppfattar då 

sitt barn betydelsefullt, att även personalen blev berörda av deras barn. Att få uppföl-

jande kontakt av personalen efter barnets död minskar föräldrarnas känslor av övergi-

venhet och ger stöd i deras sorg.  

 

I resultatet framkom att föräldrar förnekar den kommande döden av sitt barn. Liknan-

de resultat redovisas i en studie av Weed (2007), där äldre föräldrar beskriver känslan 

av att förlora ett vuxet barn. Föräldrarna förstår att deras barn dött, men samtidigt 

vägrar de acceptera det. De beskriver intensiva plågor från första stund efter beskedet 

om deras barns död. Cullberg (2003, s. 95-97) skriver att förnekande är en form av 

bortträngning för att undvika att se och uppmärksamma hotande händelser. Syftet 
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med bortträngning är att skydda sig själv från upplevelser av hot och farligheter. In-

dividen är ej själv medveten om förnekelsen, men den är normal och viktig för den 

psykiska överlevnaden. Vi tror att det är svårt att acceptera att sitt barn dör före sig 

själv eftersom det är emot naturens gång. I ett samhälle utan krig och svält är det 

högst ovanligt att sitt barn ska dö vid en låg ålder. Vi tror att många upplever att da-

gens sjukvård kan rädda allt och att föräldrar inte ska behöva uppleva sitt barns död. 

Därför är förlusten av sitt barn en skrämmande tanke som många föräldrar aldrig vå-

gar tänka och förnekar in i det sista. 

 

Resultatet i denna studie visade att föräldrar uppskattade då personal visade känslor 

och var sig själva. I en studie ur sjukvårdspersonals perspektiv framkom att personal 

känner sympati för familjen när barnet dör, och är villiga att stödja dem. Samtidigt 

känner de att det är en utmaning, eftersom de är osäkra på hur de ska bemöta famil-

jen. Ibland gav mötet med familjen känslor av skuld. Sjukvårdspersonal är oroliga för 

att visa sina känslor, de känner att de tappar sin professionella integritet inför famil-

jen. De är rädda för att deras egna sorg och känslor gör det svårare att stödja familjen 

(Kaunonen, Tarkka, Hautamäki & Paunonen, 2000). Att visa sina känslor inför famil-

jen bedöms av sjukvårdspersonal som mindre viktigt (Tye, 1993). Vi tror att detta kan 

förklara varför föräldrar upplever att sjukvårdspersonal inte uttrycker riktiga känslor, 

och upplevs som oengagerade, undvikande och distanserande. Att föräldrar och sjuk-

vårdspersonal upplever situationer olika är ett tecken på bristande kommunikation 

och kunskap. Om sjuksköterskan istället skulle vara öppen och berätta att det känns 

jobbigt för att hon också blir ledsen, kanske föräldrarna skulle känna att sjuksköters-

kan tar mindre avstånd och det skulle göra situationen mer öppen.  

 

Resultatet visade att föräldrar önskar mer information om sitt barns tillstånd och pro-

gnos, samt vart de kan vända sig för att få stöd i sorgearbetet. I en studie om sjukskö-

terskors upplevelser framkommer att sjuksköterskor upplever att de förbereder föräld-

rarna inför barnets kommande död, samt informerar om dödsorsaken. De upplever 

även att de ger information om sorgens olika stadier och vart de kan vända sig för att 

få stöd (Kaunonen et al., 2000). Vi tror att det är viktigt att sjuksköterskor frågar för-



15 
 

äldrarna om de tagit till sig informationen och om det är något mer de skulle vilja ha 

svar på. Det är även viktigt att sjuksköterskan visar att hon har tid att svara på fler 

frågor och inte är stressad. Att samtalet genomförs på en lugn plats tror vi också är 

viktigt så föräldrarna inte blir stressade av omgivningen, vilket kan försvåra deras 

förmåga att ta till sig av informationen.  

 

Resultatet visar att många familjer betonade behovet av uppföljande kontakt efter 

barnets död. I en studie av Tye (1993) framkom att sjuksköterskor tror att detta inte är 

speciellt hjälpfullt. Sjuksköterskor kan uppleva att de stör och gör intrång i familjen 

och är rädda att det ses som en smärtsam påminnelse av barnets död. Vi tror att 

många sjuksköterskor känner att de gör intrång som kan bero på rädsla för att inte 

veta vad de ska säga och för att få frågor som de inte kan besvara. Vi tror att sorgen 

finns där hela tiden i vilket fall, och att om man hör av sig en tid efteråt kommer det 

inte förvärra sorgeprocessen. Cullberg (2003, s. 311-312 ) skriver att förmåga att 

kunna sörja vid förluster är viktigt för att till slut kunna överge den smärtsamma för-

lusten. Så småningom kommer den sörjande tillbaka till sitt gamla liv, vilket inte in-

nebär att man glömt den man förlorat.  

Metoddiskussion 

Under arbetets gång har metoden ändrats för att kunna bedöma den vetenskapliga 

kvalitén på artiklarna. Från början användes checklistor för kvalitativa artiklar ur 

Forsberg och Wengström (2003), samt värderades enligt Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999). Efterhand valdes att använda checklistor för kvalitativa artiklar ur Carlsson 

och Eiman (2003), eftersom det var tydligt att se vilken grad artiklarna hamnade på. 

  

Under litteraturgenomgången insågs att det var lite skrivet inom ämnet, därför förtyd-

ligades syftet, genom att omformulera en frågeställning. Detta gjordes genom att läg-

ga till hur föräldrar vill bli bemötta. Av samma anledning sattes ingen gräns för pub-

liceringsår, men vikt har lagts vid att försöka få så nya artiklar som möjligt. Under 

litteratursökningen hittades en artikel skriven av Segal et al. från 1986. Denna artikel 

valdes att läsas på grund av det smala utbudet av relevanta artiklar. Denna artikel in-
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nehöll mycket information som känns relevant även idag och stämde överens med 

annan funnen information, och därför valdes även denna artikel att inkluderas i resul-

tatet.  

 

Artiklar som inkluderats i resultatet är från Finland, USA och Nordamerika. Vi anser 

att resultatet i dessa artiklar är överförbart till svenska förhållanden, eftersom sjuk-

vårdsutvecklingen är likvärdig i dessa länder.  

 

Inklusionskriterierna utökades för att få tillräckligt med information till resultatet.  

Valet av sökord kunde ha varit mer genomtänkta för att göra sökningarna mer effek-

tiva och för att förhindra att samma sökning gjordes flera gånger. Vi kunde kollat upp 

bättre vilka sökord som var MeSH-termer. Användning av trunkeringstecken kunde 

underlättat sökningen och givit fler träffar. Avgränsningar kunde använts mer flitigt 

för att undvika irrelevanta artiklar som innehöll angivna exklusionskriterier.  

 

Valet att enbart använda artiklar som gick att få fram i fulltext på internet kan ha viss 

betydelse för resultatet. Abstrakt till artiklar som ej gick att få fram i fulltext sparades, 

men eftersom funna artiklar i fulltext gav ett tillfredsställande resultat och fler artiklar 

ej gav ny information har övriga ej beställts.  

 

I funna artiklar var det svårt att urskilja sjuksköterskor från de övriga personalgrup-

perna, därför svarar resultatet ej enbart på sjuksköterskornas bemötande. Mycket in-

formation står utifrån sjukvårdspersonal, vilket vi tolkat som att även gälla för sjuk-

sköterskor. Detta gäller även för begreppen familj och föräldrar, då detta tolkas ha 

samma betydelse.  

 

Vissa delar av resultatet kan vara överförbara till andra situationer i möte med männi-

skor i sorg. Även om det inte är ett barn som dött så är det lika viktigt med gott bemö-

tande samt tydlig och ärlig information. Detta gäller även om en annan anhörig är 

svårt sjuk. Kunskap om sorg och bemötande är användbart i många olika situationer.  
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För att styrka trovärdigheten lästes alla artiklar av båda författarna. Det sattes som 

krav att artiklarna minst skulle uppnå grad II vid granskning av den vetenskapliga 

kvalitén. Innehållsanalysen gjordes tillsammans och exempel redovisas. Resultatet 

styrks av citat från våra referenser samt att flera artiklar visar på samma resultat. Att 

ny information inte hittades vid fortsatt läsning av artiklar styrker också trovärdighe-

ten, eftersom fler artiklar troligen inte skulle givit ett annat resultat.  

 

Slutsatser 

Följande slutsatser har dragits utifrån resultatet; 

• Sjuksköterskor behöver mer utbildning i bemötande med sörjande föräldrar 

för att få veta hur föräldrar vill bli bemötta. 

• Sjukvårdspersonal bör ge upprepad och tydligare information till föräldrar 

som har ett döende barn. 

• Bättre kommunikation minskar risken för missförstånd. 

• Föräldrar bör ges större möjlighet att vara delaktig i deras barns vård. 

 

För att föräldrar ska få ett bättre bemötande bör sjuksköterskor och övrig vårdperso-

nal få utbildning i hur de ska bemöta sörjande föräldrar. För att detta ska vara möjligt 

behövs mer forskning inom området och problemet med att bemöta sörjande föräldrar 

bör uppmärksammas. Forskning om hur sjuksköterskor upplever att bemöta sörjande 

föräldrar bör också utföras. Kunskap om sjuksköterskors upplevelser om svårigheter i 

bemötandet kan tillsammans med föräldrars önskemål förbättra vården.  

Tack 

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Ulrika Eriksson som har varit till stor hjälp 

genom hela arbetet. Tack för den feedback vi fått av dig och för ditt stora engage-

mang. Vi vill även tacka för den grupphandledning vi fått tillsammans med Ulrika 

Eriksson och Monica Eriksson, samt övriga kurskamrater i gruppen som givit bra 

feedback under arbetets gång.  
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Databas Sökdatum Sökord Avgränsningar Antal träf-
far 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Använda artiklar 

PubMed 2007-11-
06 

Child death AND 
caring parents AND 
grief 

 24 9 5 Rini & Loriz (2007). 
 
Laakso & Paunonen-Ilmonen. 
(2001). 
 
Laakso  & Paunonen-Ilmonen. 
(2002). 
 

Cinahl 2007-12-
18 

Bereavement AND 
Child AND Support 
AND Pediatric 
AND Palliative 
care 
 

 18 9 5 Contro, Larson, Scofield, Sourkes 
& Cohen. (2004). 
 

PubMed 2008-01-
25 

End of life care 
AND pediatric in-
tensive care 
 

 25 8 1 Meyer, Ritholz., Burns, & Troug. 
(2006).  

PubMed 2008-02-
07 

Bereaved parents  
 
 
 

Links to free 
full text 

26 3 2 Finlay & Dallimore. (1991). 
 
Segal, Fletcher, & Meekison. 
(1986). 

PubMed 2008-02-
11 

Parents AND Pedi-
atric AND Pallia-
tive care AND 
Child 
 

 73 15 3 James & Johnson (1997). 
 
Contro, Larson, Scofield, Sourkes 
& Cohen. (2002). 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/Ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Contro, N., Larson, J., 
Scofield, S., Sourkes, 
B., & Cohen, H. 
2002 
USA 

Att redovisa famil-
jers erfarenheter för 
att förbättra den 
pediatriska vården 
för barnet och fa-
miljen.  

Kvalitativ ansats. 
Halvstrukturerade 
och strukturerad 
intervjuer. 

68 familjemedlemmar 
till 44 avlidna barn. 
Engelska- och spansk-
talande.  

Innehållsanalys Flera otillfredsställda 
möten med sjukvårdsper-
sonal identifierades, ex-
empelvis förvirrande och 
dålig  information angå-
ende barnets prognos, 
okänslig kommunikation 
 

Grad I 

Contro, N., Larson, J., 
Scofield, S., Sourkes, 
B., & Cohen, H.J. 
2004 
USA 

Sjukvårdspersonals 
erfarenheter av att 
ge palliativ vård 
samt familjemed-
lemmars upplevel-
ser av behandling, 
palliativ vård och 
uppföljande kon-
takt.  
 

Kvalitativ ansats. 
Brevintervjuer med 
ostrukturerade 
frågor till sjuk-
vårdspersonal samt 
intervjuer med 
familjemedlemmar.  

68 familjemedlemmar 
till 44 avlidna barn. 
Engelska- och spansk-
talande. 
446 sjukvårdspersonal  

Innehållsanalys Sjukvårdspersonal kände 
sig oerfarna att kommuni-
cera med patient och 
familj om livets slutskede. 
Familjerna rapporterade 
känslosam smärta när de 
fick okänslig information. 

Grad II 

Finlay, I., & Dalli-
more, D.  
1991 
USA 
 

Att belysa föräld-
rars synpunkter 
angående hur deras 
barns död skulle ha 
hanterats. 

Retrospektiva 
intervjuer. 

120 föräldrar som var 
medlem i en organisa-
tion för sörjande för-
äldrar. 

Innehållsanalys Specifika egenskaper av 
ett bra samtal och att 
föräldrar uppskattar när 
personal visar känslor. 
Föräldrars önskan om att 
vara med sitt barn efter 
döden och att få uppföl-
jande kontakt. 
 

Grad II 

 
 
 
 

B
ilaga 2: R

edovisning av artiklar inkluderade iresultatet                sida 1 av 3



23 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/Ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

James, L., & Johnson, 
B.  
1997 
Nordamerika 
 

Att identifiera 
föräldrars uppfatt-
ning av deras be-
hov när deras barn 
var döende i can-
cer. 

Kvalatativ ansats. 
Halvstrukturerade 
och strukturerade 
intervjuer. 

Tolv föräldrar till åtta 
barn. 

Innehållsanalys Behovet att känna att sitt 
barn är speciellt samtidigt 
som normalitet behålls i 
barnets och familjens liv. 
Beov av omvårdnad och 
kontakt med sjukvårds-
personal.  
 

Grad I 

Laakso, H., & Pauno-
nen-Ilmonen, M.  
2001 
Finland 
 

Att analyser möd-
rars sorg och co-
pingstrategier  efter 
att  sitt barn har 
dött. 

Kvalitativ ansats.  
Tematiska halv-
strukturerade inter-
vjuer.  

52 mödrar Innehållsanalys Sjuksköterskor har möj-
lighet att stödja sörjande 
mödrar, men förbättring 
behövs. Personalens för-
måga att möta mödrars 
individuella behov efter 
barnets död var otillräck-
lig. Informationen som 
mödrar fick upplevdes 
otillräcklig.  
 

Grad I 

Laakso, H., & Pauno-
nen-Ilmonen, M. 
2002 
Finland 
 
 

Att analysera möd-
rars sorg och co-
pingstrategier när 
hon har förlorat ett 
barn under 7 år.  

Hogan Grief reac-
tion Checklist, 
ostrukturerade 
intervjuer samt 
tematiska halv-
strukturerade inter-
vjuer. 

52 mödrar Wilcoxon test, 
cross-tabulation 
och innehålls-
analys. 

Anhöriga är det bästa 
stödet, som består av 
emotionellt stöd, informa-
tion, tröst och omsorg. 
Mödrar för-väntar att få 
ärlig information om sitt 
döende barn av sjuk-
vårdspersonal samt att få 
uppföljande kontakt efter-
åt.  
 
 

Grad II 

B
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/Ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Meyer. E. C., Ritholz. 
M. D., Burns. J. P., & 
Troug. R. D.  
2006 
USA 

Att identifiera och 
beskriva priorite-
ringar och reko-
mendationer för 
vård i livets slut-
skede samt kom-
munikation med 
föräldrar.  

Kvalitativ ansats. 
Ostrukturerade 
intervjuer.  

56 föräldrar Innehållsanalys.  Ärlig och fullständig 
information, tillgång till 
personal, kommunikation 
och omsorg, emotionella 
uttryck och stöd från 
personal samt att behålla 
bandet mellan barn och 
föräldrar. 
 

Grad I 

Rini, A., & Loriz, L.  
2007 
USA 

Att beskriva vilka 
faktorer som var 
hjälpfulla eller 
förödande under 
den förväntade 
sorgen hos föräld-
rar som nyligen 
förlorat ett barn.  
 

Deskriptiv design. 
Halvstrukturerade, 
ostrukturerade och 
djup-intervjuer. 

11 föräldrar Innehållsanalys Att ge information till 
föräldrarna, betydelsen av 
attityder och handligar av 
personal samt fysisk när-
het till det döende barnet. 

Grad I 

Segal. S., Fletcher. M., 
& Meekison. W.G.  
1986 
USA 

Att utvärdera för-
äldrars uppfattning 
av stöd efter bar-
nets död. 

Retrospektiv de-
isgn.  
Intervjuer via mail 
eller personligen. 

61 familjer Innehållsanalys Kontakt med sjukvårds-
personal efter barnets död 
upplevdes som dålig av 
många föräldrar. Föräld-
rarna önskar medicinsk 
information och stöd i 
sorgen. 
 

Grad II 
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