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Sammanfattning 

Bakgrund: Att förlora ett barn är en stor sorg som uttrycks på olika sätt hos olika 

individer. Sorgen drabbar inte bara familjen utan även vårdpersonal som 

upplever att det får svårigheter att identifiera föräldrars behov och stödja 

dem i deras sorgeprocess. Därför är det viktigt att få reda på hur 

föräldrar upplever vårdpersonalens stöd efter att deras barn dött.  

Syfte:  Syftet med litteraturöversikten var att beskriva föräldrars upplevelser av 

vårdpersonals stöd efter att deras barn dött.  

Metod: Studierna berör föräldrars upplevelser av vårdpersonals stöd efter att 

deras barn dött och valdes från databasen CINAHL complete och genom 

två manuella sökningar. Litteraturöversikten har utgått från Fribergs 

metod och presenterar resultat från tio vetenskapliga engelskspråkiga 

artiklar.  

Resultat: Resultatet innefattar tre huvudteman: Behovet av samtal och 

information, Behovet av kontinuitet och en god relation och Behovet av 

uppföljning och engagemang. 

Diskussion: Metoddiskussionen beskriver litteraturöversiktens styrkor och svagheter 

och vad som kan ha påverkat både utformningen och tillvägagångssättet. 

I litteraturöversiktens resultat diskuteras hur föräldrar vars barn dött på 

sjukhus upplevde vårdpersonalens stöd efter beskedet om barnets 

diagnos, vad som är viktigt vid dödsögonblicket samt efter det att barnet 

dött och hur uppföljning påverkar föräldrar. I resultatet diskuteras även 

vad föräldrar önskar av vårdpersonalen i de olika faserna. Resultatet 

diskuteras även utifrån Travelbees omvårdnadsteori med fokus på 

begreppet människa.  

Nyckelord: Barns död, förlust av ett barn, föräldrastöd, stöd för föräldrar, sorg och 

sörjande, föräldrars perspektiv, när ett barn dör, kvalitativ och att vara 
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förälder till ett barn som dött.  
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Abstract 

Background: Losing a child is a great sadness that is expressed in different ways by 

different individuals. Grief affects not only the family but also health 

professionals who describe difficulties identifying parents' needs for 

support. Therefore, it is important to explore how parents perceive the health 

care professionals support after their child died. 

Aim: The aim of this literature review was to describe the parents' perceptions of 

support from health care professionals after the death of their child.  

Method: The studies concern parental perceptions of health professionals’ support 

after their child died and was selected from the database CINAHL complete 

and through two manual searches. The literature review was based on 

Friberg’s method and presents results from ten English scientific research 

articles. 

Results: The result includes three main themes: The need for conversation and 

information, The need of continuity and a good relationship and The need of 

follow up and commitment. 

Discussion: Method discussion describes the literature reviews strengths and weaknesses 

and what may have influenced both the design and approach. The literature 

reviews results discusses how parents whose children died in hospitals 

experienced health care professionals support after information about the 

child's diagnosis, what is important at the moment of death and after the 

child died and how follow-up affects parents. The result also discusses what 

parents want from health care professionals in the different phases. The 

results are also discussed based on Travelbees nursing theory with focus on 

the concept of man. 

Keywords: Child death, child loss, support for parents, parents support, grief and 

breavemeants, parents perspective, when a child dies, qualitative and be a 

parent to a child who has died. 
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1. Inledning 

Vårdpersonal arbetar i närheten av både lycka och sorg och möter människor som är i behov 

av både stöd och vägledning. Att förlora ett barn är ett stort trauma där livet från den ena 

dagen till den andra förändras. Utifrån tidigare arbetslivserfarenheter har vi sett att det finns 

en svårighet att fånga upp föräldrar och tillgodose deras behov. Vi har därför valt att inrikta 

oss på hur föräldrar upplever vårdpersonals stöd efter att deras barn dött. Vi anser att 

vårdpersonal behöver bättre kunskap i hur de skall bemöta föräldrar i sorg. Med hjälp av 

resultatet har vi förhoppningar om att få kunskap om de psykiska och känslomässiga 

påfrestningar föräldrar går igenom efter att deras barn dött samt deras upplevelser av 

vårdpersonals stöd.  

 
2. Bakgrund  

Att förlora ett barn är en svår sorg (Lundmark, 2009). Sorgebearbetningen blir enligt 

Lundmark (2009) svårare ju äldre barnet är, vilket förklaras av att ett barn som levt längre 

lämnar ett större tomrum efter sig. Detta understöds av Propper (2003) som menar att ett 

starkt band till sitt barn även gör sorgen svårare att bearbeta. I kontrast till detta visar en 

studie gjord av Arnold, Buschman och Cushman (2008) att dödsorsaken inte spelar någon 

roll, barnets ålder eller när dödsfallet skett utan sorgen är densamma. Lundmark (2009) menar 

däremot att sorgebearbetningen påverkas av hur dödsfallet inträffat och att 

sorgebearbetningen kan bli svårare när dödsfallet skett drastiskt eller oväntat.  

 

2.1 Sorg  

Individer uttrycker sorg på olika sätt (Lindqvist & Rasmussen, 2014). Det är viktigt att låta 

sorgen få ta tid och att människan själv ger utrymme för sorgen i livet även om det kan vara 

svårt (Lundmark, 2009; Wijngaards-de Meij et al., 2007). I en studie av Vega, Soledad-Rivera 

och Gonzales (2014) visade det sig att föräldrar som fick utrymme att uttrycka sin sorg efter 

att de förlorat sitt barn hade lättare att anpassa sig till en ny tillvaro. Alla människor har inte 

enligt Andersson (2007) lätt att uttrycka sin sorg och menar att en del människor kan dra sig 

undan, bli tysta eller skapa en fysisk distans när de sörjer. Att inte bearbeta sin sorg och dra 

sig undan kan för en del föräldrar leda till en längre sorgeprocess (Wijngaards-de Meij et al., 

2007). Förlusten av ett barn lämnar ett tomrum, skapar en ensamhet, frustration och 

skuldkänslor hos föräldrar (Vega et al., 2014). Ett gott bemötande kan hjälpa föräldrar att 
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acceptera förlusten och hantera sorgen. Enligt Lindqvist och Rasmussen (2014) kan 

sorgeförloppet underlättas genom ett gott bemötande, tidigt stöd och tydlig kommunikation.  

För att förstå en annan människas sorgebearbetning behöver man förstå hur en 

sorgeprocess går till (Fyhr, 2004). Sorgeprocessen kan enligt Fyhr (2004) delas in i fyra olika 

faser. Första fasen “strävan att återfinna det förlorade” handlar om att människan i denna fas 

skiftar mellan olika känslor. I den andra och tredje fasen “verkligheten tränger undan 

drömmen” och ”drömmen krossas” blir förtvivlan och besvikelsen större och bandet till den 

avlidne klipps. Individens tankar om framtiden stämmer inte längre överens med hur livet 

format sig. I den sista fasen i sorgeprocessen bygger den sörjande upp en ny tillvaro och 

anpassar sig till den nya livssituationen. Denna fas kallas “en ny dröm om framtiden växer 

fram”.  

 

2.2 Kvinnlig och manlig sorg  

Hur anpassningen till den nya livssituationen och hur sorgen uttrycks kan skilja sig mellan 

män och kvinnor och har länge uppmärksammats (Propper, 2003; Martin & Doka, 2000). I 

dagens samhälle finns det djupt förankrat hur kvinnor och män skall agera socialt och 

personligt (Nilson & Waldemarson, 2016). Synen på kvinnligt och manligt varier enligt 

Nilson och Waldermarson (2016) utifrån vilken generation och kultur man tillhör.  

 Enligt Ekvik (2006) tar en del män på sig rollen som ansvarstagare för familjen. Han anser 

att en del män vill vara självständiga och allt som kan visa på svaghet hotar självständigheten. 

Att dölja sin sårbarhet, inte visa sin sorg och gå tillbaka till rutiner som arbete och sociala 

relationer är något som en del män gör i större utsträckning under sin sorg. Enligt Ekvik 

(2006) kan kvinnor under sin sorg ha lättare att prata om känslor. En del kvinnor har ett 

emotionellt språk som är beskrivande och omsorgspräglat, vilket leder till att det faller sig 

naturligt att öppet prata om sina känslor. Att öppet prata om sina känslor anser Ekvik (2006) 

män bör eftersträva, då dessa egenskaper anses viktiga i sorgeprocessen. Men att samtala om 

sina känslor och sätta ord på sorgen kan vara svårt för en del män (Ekvik, 2006).  

 Att sorgen uttrycks olika och att kvinnor och män hittar olika strategier för att bearbeta sin 

sorg handlar varken om styrka, svaghet eller om rätt och fel utan om vad som fungerar för den 

enskilda individen (Ekvik, 2006). Benth (1997) förklarar att det är viktigt att tänka på att män 

inte sörjer mindre än kvinnor utan en del män sörjer bara tystare och i ensamhet. Enligt Ekvik 

(2006) är det lika viktigt för många kvinnor att hantera sin smärta i ensamhet som för många 
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män att få samtala om sin sorg. Vikten ligger i att bemöta både kvinnor och män som unika 

individer och se den unika individens olika behov i sorgeprocessen. 

 

2.3 Att mista ett barn  

Hos många föräldrar finns en oro över att förlora sitt barn (Propper, 2003). Det finns föräldrar 

som inte bara förlorar ett barn utan går igenom smärtan att överleva fler. Följderna av ett 

barns död kan enligt Wender (2012) leda till en rädsla över att förlora ytterligare ett barn och 

göra att föräldrar agerar överbeskyddande. Wender (2012) och Propper (2003) menar att en 

del föräldrar även är rädda att deras barn ska glömmas bort och att det därför är viktigt för 

föräldrar att få prata om sitt döda barn. Att samtala kan lindra känslor som sorg och skuld som 

en del föräldrar kan bära med sig under en stor del av livet (Propper, 2003). Skuldkänslorna 

bottnar sig i tankar om att de skulle agerat annorlunda och på så sätt förhindra dödsfallet.  

Att mista ett barn kan leda till att föräldrar avskärmar sig från verkligheten (Propper, 

2003). Fantasier om att barnet är försvunnet eller att allt är en mardröm kan uppkomma, vilket 

i sin tur kan leda till förvirring hos föräldrar och en känsla av att ha förlorat kontrollen. I dessa 

situationer krävs professionellt stöd. Enligt Propper (2003) kan människor sätta sig in i den 

sörjande förälderns situation, men väljer ändå att inte involvera sig personligt för att de är 

rädda. Rädslan över att behöva föreställa sig hur det skulle kännas att förlora ett barn upplevs 

för många outhärdligt.  

 

2.4 Transitioner 

Under livets gång går människan igenom olika transitioner (Nygren et al., 2005). Transitioner 

är stadier av psykosociala, fysiska och intellektuella förändringar som skapar möjligheter och 

risker för den enskilda individen. Efter ett barns död genomgår föräldrar en transition vilket 

kan förändra prioriteringar och målsättningar i livet. Kralik et al. (2006) och Propper (2003) 

menar att transitioner ger en förändrad upplevelse av identiteten. Den förändrade identiteten 

och sorgen kan göra att föräldrar inte känner igen sig själva och inte längre vet vem de är. 

Van Gennep (1960) anser att en transition inte handlar om vad som hänt, händer eller kommer 

att hända i framtiden utan att det handlar om hur människor tolkar dessa händelser. Att ha en 

inblick i sitt förflutna, nuet och i framtiden är viktigt (Fisher, 2005). Har individen inte gjort 

upp med sitt förflutna kan det leda till förvirring och vilsenhet. Fisher (2005) anser att 

vårdpersonal behöver öppna upp för samtal om det förflutna, nuet och framtiden för att 

föräldrar ska reflektera över sina tankar, framtida förhoppningar och farhågor. 
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2.5 Vårdpersonals upplevelser av att stödja föräldrar i sorg 

Sjuksköterskor ställs inför en svårhanterlig stress och sorg när ett barn dör (Cox, 2004; Stayer 

& Such-Lockhart, 2016). Sjuksköterskors sorg i studien av Stayer och Such-Lockhart (2016) 

ledde till svårigheter att hantera den professionella rollen då känslor som hjälplöshet, 

frustration och nedstämdhet uppkom. De hade även svårigheter att identifiera föräldrars behov 

när de var känslomässigt involverade. Vårdpersonals känslor kan bli ett hinder för att 

tillgodose föräldrars behov (Stayer & Such-Lockhart, 2016; Forster & Hafiz, 2015).  I Forster 

och Hafiz (2015) studie framkom det att sjuksköterskor i omhändertagandet av sörjande 

föräldrar även kände sig stressade. Stressen ledde till känslor av otillräcklighet och rädsla över 

att andra ska tycka att de har en bristfällig kompetens. Om sjuksköterskor saknar kompetens 

och kunskap i hur de skall bemöta föräldrar kan det leda till en stor utmaning enligt Cox 

(2004). Utmaningen ligger i att kunna bemöta reaktioner som ilska, förnekelse och 

undvikande beteende från föräldrar i sorg.   

 Sjuksköterskor behöver få en bättre förståelse och ökad kunskap om föräldrars behov och 

upplevelser för att få en bild av deras förändrade livssituation efter att deras barn dött 

(Michon, Balcoun, Hivon & Cyr, 2003). Erfarenhet och kunskap om föräldrars behov gör att 

sjuksköterskor kan agera stödjande och hjälpa föräldrar i deras sorgeprocess (Cox, 2004). 

Sjuksköterskor som inte har någon erfarenhet av att stödja sörjande föräldrar kan få 

svårigheter att behålla lugnet, ge god vård och agera stödjande (Cox, 2004; Stayer & Such-

Lockhart, 2015). Enligt Kock-Redfors (2011) skall vårdpersonal trösta och stödja de 

närstående och lindra deras smärta när de inte längre kan göra något för det döda barnet. Det 

skall finnas rutiner för vårdpersonal gällande bemötandet av närstående enligt Socialstyrelsen 

(2005). I rutinerna ska det framgå hur vårdpersonal skall visa respekt och omtanke till 

närstående oavsett ålder, kön eller religiös tillhörighet.  

 

2.6 Problemformulering 

Att bemöta och vägleda föräldrar som är i sorg kan vara komplext, då varje förälder har olika 

behov och kan vara i olika stadier i sin sorgebearbetning. Vårdpersonal behöver därför 

kunskap om de upplevelser som föräldrar går igenom efter att deras barn dött. I bakgrunden 

framgår det att vårdpersonal blir känslomässigt involverade och har svårigheter att identifiera 

föräldrars behov och stödja dem i sorgeprocessen. Att beskriva föräldrars upplevelser av stöd 

kan hjälpa vårdpersonal i omhändertagandet av föräldrar som förlorat sitt barn.  

 



  
 
 

 

 10 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av vårdpersonals stöd efter att deras barn dött. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Travelbee’s omvårdnadsteori används i litteraturöversikten som underlag för att analysera och 

diskutera resultatet. Omvårdnadsteorin valdes då den inriktar sig på människans lidande efter 

en förlust och på samspelet mellan vårdpersonal, närstående och patient vilket hon anser 

ligger till grund för en god vård. Omvårdnadsteorin inriktar sig på konsensusbegreppet 

människa och detta begrepp kommer att användas i litteraturöversikten.  

 Det är omöjligt för vårdpersonal att veta hur en människa upplever sin situation innan de 

har utforskat detta tillsammans och finner vad som är betydelsefullt för individen (Travelbee, 

1971). När vårdpersonal tillsammans med personen funnit det som anses betydelsefullt kan 

lidandet bemästras, en mellanmänsklig process startas då med hopp om att finna mening. 

Hoppet anses vara ett själsligt tillstånd där önskan och förväntan om en bättre framtid 

eftersträvas. En person som förlorat sitt hopp har förlorat förmågan att tro på en förbättring i 

sin livssituation. Vårdpersonal kan genom att inge hopp göra att familjer och patienten 

bemästrar lidandet och lättare kan ta sig igenom förluster och sjukdom. I en situation där 

hoppet är förlorat kan människor uttrycka starka känslor som vrede, hopplöshet och bitterhet. 

I dessa situationer är det enligt Travelbee (1971) viktigt att vårdpersonal ingriper. Genom att 

ingripa och möta människan kan känslorna dämpas och leda till en personlig förändring som 

lindrar lidandet hos personen (Travelbee, 1971).  

 Vårdpersonal bör inleda vårdandet utan fördomar eftersom fördomar kan göra mötet ytligt 

och opersonligt Travelbee (1971). Fokus i omvårdnaden skall bygga på att se den unika 

människan samt skapa en miljö som bygger på tillit. En tillitsfull miljö skapar en öppenhet 

och möjlighet att förstå en människas inre upplevelser och beteenden. För att förstå en annan 

människas upplevelse krävs ett engagemang och vilja enligt Travelbee (1971).   

 Travelbee (1971) menar att människan är beroende av andra och det blir tydligt vid 

sjukdom och lidande då människans egna resurser inte är tillräckliga. Att förlora ett barn kan 

leda till ett lidande där de egna resurserna inte räcker till och kräver professionellt stöd 

(Travelbee, 1971). Hur lidandet sedan bearbetas påverkas av människans livsinställning, 

känsla av tillit, hopp och mod kring att erkänna sina svårigheter och vara mottaglig för hjälp. 

Det som alla lidande människor har gemensamt är sökandet efter att finna en orsak, förklaring 



  
 
 

 

 11 

och mening till det som utlöst lidandet. Travelbee (1971) anser att söka mening ligger i 

människans natur och är en subjektiv upplevelse som inte kan förmedlas från någon annan.  

 

5. Metod 

Litteraturöversikten utgår från Fribergs (2012a) metod för att samla in och strukturera en 

litteraturöversikt. En litteraturöversikt används för att skapa en överblick av forskningsläget 

och för att skapa ett underlag för att kunna arbeta utifrån en evidensbaserad vård (Rosen, 

2012). Enligt Backman (1998) skall en litteraturöversikt vara en överblick och bara redovisa 

en del av den kunskap som finns.  

 

5.1 Datainsamling 

Författarna har använt sig av databaserna CINAHL complete för att få fram tidigare forskning 

inom ämnet. De tio resultatartiklar som inkluderades i denna översikt är inhämtade från 

databasen CINAHL complete, som publicerar vetenskapliga artiklar inom vårdvetenskap. Tre 

av de vetenskapliga artiklarna har använt en mixad design och de övriga sju artiklarna har 

använt sig av en kvalitativ design. Sökorden författarna använt är: Child death, child loss, 

support for parents, grief and breavemeants, parental perspective, when a child dies, 

qualitative och be a parent to a child who has died. Sökorden kombinerades tillsammans med 

de booleska operatorerna AND, OR och/eller NOT. Användningen av booleska operatorer är 

till för att få sökningar efter vetenskapliga artiklar så specifika som möjligt (Karlsson, 2012). 

Två manuella sökningar gjordes efter att ha läst referenslistan från kandidatuppsatsen: Stöd 

till föräldrar som förlorat ett barn av Annika Olsson och Josephine Paradeiser från Göteborgs 

universitet. De manuella sökningarnas titlar var: Parents perception of the quality of pediatrics 

and perinatal end of life care och Examing the needs of bereaved parents in the pediatrics 

intensive care unit: a qualitative study. Hur författarna gick tillväga för att få fram varje 

enskild artikel presenteras i Bilaga 1. 

 
5.2 Urval  

Vid sökning av de vetenskapliga artiklarna har författarna gjort begränsningarna ”peer 

reviwed” och valt att inkludera original artiklar som haft fulltext samt varit etiskt granskade. 

Artiklarna begränsades till att vara publicerade mellan åren 2005-2016 och berör föräldrar till 

barn i åldrarna 0-18 år. Inga begränsningar gjordes kring barnets dödsorsak, hur lång tid som 

passerat efter barnet dött eller om dödsfallet varit väntat eller plötsligt. Artiklarna i 
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litteraturöversikten är inriktade på föräldrars upplevelse av vårdpersonals stöd och endast 

vetenskapliga artiklarna som beskriver föräldrars upplevelser har inkluderats.  

 De vetenskapliga artiklarnas abstrakt låg till grund för det första urvalet och abstrakten 

som inriktade sig mot syftet kom att granskas vidare. Att läsa vetenskapliga artiklars 

sammanfattningar är en metod som Friberg (2012b) kallar för helikopter perspektivet. Vilket 

används för att få ett helhetsintryck av ett område. De artiklar som valdes att läsas och 

granskas tog upp både negativa och positiva upplevelser från föräldrars perspektiv och var 

både kvalitativa och kvantitativa. Alla resultatartiklar i denna litteraturöversikt är skrivna på 

engelska.  

 

5.3 Dataanalys  

Författarna läste varje vetenskaplig artikel och förhöll sig objektiva till de data som 

framställts i resultaten. Detta gjordes enskilt för att minska risken att påverka varandras sätt 

att granska och minska risken för att påverka varandras sätt att förhålla sig till ämnet. Detta 

ledde till att författarna lyfte fram olika aspekter ur de vetenskapliga artiklarna oberoende av 

varandra. Författarna valde därefter ut vilka artiklar som skulle inkluderas i 

litteraturöversikten och läste om artiklarna flera gånger. Att läsa artiklar flera gånger anser 

Friberg (2012b) ger läsaren en förståelse av helheten samt att läsaren säkerställer att artikeln 

är väsentlig för litteraturöversikten. För att hitta likheter och skillnader i de vetenskapliga 

artiklarna använde sig författarna sig av färgkodning. Kodningen användes för att identifiera 

och urskilja de olika teman som framkom i resultatet. De valda vetenskapliga artiklarna 

skrevs sedan in i en sökmatris gjord av Ersta Sköndals högskola och presenteras i Bilaga 2. 

Under granskningen framkom tre huvudteman som presenteras i resultatet.   

 

6. Forskningsetiska överväganden 

En etisk granskning av forskning görs för att identifiera om forskningen är vetenskapligt 

hållbar, att etiska problem har tagits i beaktning och att samtycke från deltagarna inhämtats 

korrekt (Helgesson, 2015). Författarna har kontrollerat att alla valda vetenskapliga artiklar 

granskats och blivit godkända av en etisk kommitté. För att säkerställa att de vetenskapliga 

artiklarna var etiskt acceptabla letade författarna även fram de etiska förhållningssätten som 

till exempel konfidentialitet och att deltagarna informerats om studiens innebörd. Författarna 

var medvetna om att de hade kunskap och förförståelse inom det valda området och strävade 

efter att vara objektiva i sammanställningen av resultatet.   
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7. Resultat 

Efter att ha läst, granskat och analyserat de vetenskapliga artiklarna framkom tre huvudteman: 

Behovet av samtal och information, Behovet av kontinuitet och en god relation och Behovet 

av uppföljning och engagemang.  Stödet som vårdpersonal skall ge till närstående kan 

behövas anpassas till personens behov (Carlsson & Wennman-Larsen, 2014). Detta på grund 

av att närstående som är i en vårdande situation kan finna svårigheter att själv identifiera sina 

behov. Att vårdpersonal stödjer och identifierar närståendes behov är en viktig del i vården 

och kan infatta olika typer av insatser.  

 

7.1 Behovet av samtal och information  

Att få vägledning och stöd både innan, under och efter att ha förlora ett barn upplever 

föräldrar viktigt för att kunna bearbeta sin sorg (Snaman et al., 2016a). För en del föräldrar 

behövdes stödet innan barnet dött eftersom de ansåg att sorgeprocessen startade när barnet 

fick sin diagnos, inte efter dödsfallet. Att sorgeprocessen startade i samband med 

diagnosbeskedet framkom även i Snaman et al. (2016b) och Reilly et al. (2008) studier. I båda 

studierna förklarar föräldrar att de hade ett behov av stöd och samtal redan från 

diagnostillfället till efter barnets död.  

 Det framkom att föräldrar hade uppskattat att få information om vad de kunde förväntas få 

för känslor efter barnets död och hur de eventuellt kunde reagera (Yorke, 2011 & Snaman et 

al., 2016a). Att få tydlig information om vad som hänt barnet under dödsförloppet och vad 

som kommer att hända efter att barnet dött gjorde att föräldrar kände att de hade kontroll över 

sin situation (Snaman et al., 2016a). De föräldrar som inte fick tydlig information upplevde att 

det brast i kommunikationen. Brister i kommunikationen gjorde att föräldrar upplevde en 

känsla av övergivenhet. I studien av Widger och Picot (2008)  hade föräldrar svårigheter att 

förstå vad vårdpersonal informerade om. Trots detta kände de en trygghet över att de kunde 

ställa frågor om det uppstod missförstånd, men missförstånd hade en negativ effekt på 

föräldrars upplevelse av vårdpersonalen och deras stöd. Att få tydlig information från 

vårdpersonal framkom även som viktigt för föräldrar i studien av Yorke (2011). 

  I studien av Snaman et al. (2016a) upplevde en del föräldrar att de inte blev erbjudna att 

samtala om sin sorg under strukturerade former. I studien framkom det att vårdpersonal borde 

ha kunskaper om föräldrars sorg och behov och hur det skall kommunicera och ge ett gott 

bemötande. Föräldrar beskrev att vårdpersonal undvek att lyfta ämnen som berörde döden 

trots att det är deras ansvarsområde. Detta undvikande beteende av att samtala om döden hos 
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vårdpersonal framkom även i studien av Robert et al. (2012). Där upplevde föräldrar en 

bristfällig kompetens hos vårdpersonal kring hur de samtalade om döden. När vårdpersonal 

gav sig tid till att samtala, förklara och svara på frågor som föräldrar ansåg svåra kände 

föräldrarna att vårdpersonalen var engagerade, vilket upplevdes positivt (Brooten, 2013). 

Emotionellt stöd och konkret vägledning från vårdpersonal beskrev som ett stöd i studien av 

Meert (2009). 

 I Abib el halal et al. (2013) studie framkom det att föräldrar upplevde att de samtalades för 

lite om döden efter att barnet gått bort. Att inte se till varje förälders behov av att samtala 

ansåg föräldrar problematisk och menade på att vårdpersonal ofta glömmer bort vilken sorg 

föräldrar går igenom. I studien av Reilly et al. (2008) uppskattade föräldrar när det fick 

samtala om barnets bortgång. De beskrev att det var viktigt att efter barnets bortgång få 

samtala med någon som inte var dömande. I studien av Abib el halal et al. (2013) upplevde 

föräldrar svårigheter att kommunicera med vårdpersonal efter att barnet dött. De ansåg att det 

fanns brister gällande lämpliga konversationer, empati, solidaritet och ett vänskapligt 

bemötande hos vårdpersonal. De upplevde även att vårdpersonal inte hade tillräckliga 

kunskaper när det gällde att visa stöd och samtala. Denna känsla identifierades även hos 

föräldrar i studien av Rielly et al. (2008) då vårdpersonal upplevdes vara rädda för att säga fel 

och hade svårigheter att samtala om döden. Att mötas av en positiv anda och tas på allvar när 

man vill prata om sitt barn som dött var också viktigt för föräldrar i studien.  

 

7.2 Behovet av kontinuitet och en god relation  

Föräldrar upplevde att det skapades en relation till vårdpersonal som var med från början i 

vården av det sjuka barnet fram till barnets död (Snaman et al., 2016a). I Meert et al. (2009) 

studie beskrev föräldrar att vårdpersonal som var med från början till barnets död blev som en 

del av familjen. Relationer som byggde på tillit, medkänsla och ärlighet mellan vårdpersonal 

och föräldrar upplevdes stödjande. Föräldrarna i studien av Widger och Picot (2008) beskrev 

att vårdpersonal hade ett intresse för familjens välbefinnande och kände sig väl bemötta men 

hade svårigheter att veta vem de skulle vända sig till när de behövde stöttning och vägledning. 

I studien av Meert et al. (2009) förklarade föräldrar att det inte krävdes stora gester från 

vårdpersonal för att de skulle känna ett engagemang och stöd. Föräldrar uppskattade även när 

vårdpersonalen gjorde det lilla extra och tog sig tid. Detta framkom även i Robert et al. (2012) 

där föräldrar förklarade att både tid, intresse och engagemang låg till grund för den goda 

relationen de hade till vårdpersonalen.  
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 I flera studier framkom det att föräldrar upplevde en hög personalomsättning, vilket gjorde 

det svårt för föräldrarna att känna förtroende och skapa en god relation till vårdpersonal 

(Rielly et al., 2008; Meert et al., 2009; Wiger & Picot, 2008; Snaman et al., 2016b). Det 

framkom även i flera studier att föräldrar hade svårigheter att bygga en relation och känna 

tillit till personal som inte tidigare vårdat barnet (Wiger och Picot, 2008; Meert et al., 2009; 

Snaman et al., 2016b). Att ha samma vårdpersonal under barnets vårdtid och efter dödsfallet 

var viktigt (Robert et al., 2012).  

 I studien av Abib el halal et al. (2013) upplevde föräldrar att vårdpersonal var nonchalanta 

och inte visade medlidande till föräldrarna under dödstillfället. De beskrev även att de kände 

sig vilsna i sin sorg, att det inte visste vilka behov de hade och vilket stöd som skulle kunna 

hjälpa i sorgen (Snaman et al., 2016b). I studien av Reilly et al. (2008) upplevde föräldrar att 

vårdpersonal inte visste hur de skulle agera samt vilket behov av stöd föräldrarna behövde. 

Föräldrar menar att det berodde på att de inte fanns en tillräckligt god relation för att lyfta 

dessa ämnen. När vårdpersonal gav utrymme för föräldrar att visa sorg kände föräldrarna en 

lättnad och stöd vilket ledde till en bättre relation (Snaman et al., 2016b). Föräldrar ansåg att 

det gjorde skillnad när vårdpersonal visade känslor, försökte hjälpa och ingav hopp (Brooten 

et al., 2013). Föräldrar hade också velat att vårdpersonal stannade och samtalade efter att 

dödsfallet var konstaterat (Abib el halal et al., 2013).  I Brooten et al. (2013) ansåg föräldrar 

att vårdpersonal var nonchalanta när de var distanserade och var oförstående för föräldrarnas 

situation. Att inte bli bemötta med respekt från vårdpersonal och möta okänd vårdpersonal 

efter att barnet dött upplevde föräldrar ledde till en känsla av ensamhet, övergivenhet, 

förvirring och otrygghet (Widger & Picot, 2008; Meert et al., 2009; Rielly et al., 2008). 

Vårdpersonal som agerade okänsligt och som inte lyssnade hade en negativ inverkan på 

föräldrarna. Att vårdpersonal stannade kvar och visade sitt stöd uppskattades av föräldrar efter 

att barnet dött (Meert et al., 2009).  

 Att inte vid dödsögonblicket få hålla sitt barn upplevde föräldrar som en sorg (Abib el 

halal et al. (2013). De beskrev även en besvikelse över att ha behövt lämna rummet, då de 

kände att de inte fick tillräckligt med tid tillsammans med sitt barn under dödsögonblicket. 

Samma besvikelse framkommer i studien av Brooten et al. (2013) då en mamma blir 

utskickad av vårdpersonal under barnets sista tid i livet. Att få tid tillsammans som en familj 

samt få sörja tillsammans var för föräldrar viktigt i studien av Meert et al. (2009). Föräldrar 

kände sig frustrerad och kränkt över att vårdpersonal bad familjen att skynda sig när de skulle 

ta farväl av det döda barnet (Meert et al., 2009 & Abib el halal et al., 2013). Föräldrar 
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uppskattade när de fick tid och plats att ta farväl och när vårdpersonal erbjöd stöd och tröst, 

det upplevde föräldrarna hjälpte dem i deras sorg (Meert et al., 2009).  

 

7.3 Behovet av uppföljning och engagemang 

 En fortsatt relation och kontakt med vårdpersonal efter deras barns död upplevde föräldrar 

hjälpte deras sorgebearbetning (Meert et al., 2009; Rielly et al., 2008; Snaman et al., 2016a). I 

studierna av Macdonald et al. (2005) och Brooten et al. (2013) visade det sig att föräldrar 

uppskattade när vårdpersonal hörde av sig, besökte familjen, ringde, skickade kort eller gick 

på barnets begravning och kände en besvikelse när detta inte skedde. Föräldrar önskade att de 

skulle fått en uppföljning och att vårdpersonal skulle visat sitt engagemang genom att höra av 

sig och fråga hur de gått för föräldrarna (Yorke, 2011). Att få denna typ av uppföljning var 

något som föräldrar uppskattade i flera studier och kände en besvikelse när detta inte skedde 

(Widger & Picot, 2008; Robert et al., 2012; Macdonald et al., 2005; Snaman et al., 2016b).   

 I studien av Reilly et al. (2008) framkom brister i uppföljningen av de sörjande föräldrarna. 

Föräldrar i studien upplevde svårigheter att hålla kontakten med vårdpersonal och menade att 

vårdpersonalen inte längre engagerade sig för att det inte längre var deras ansvar att vårda 

familjen. Föräldrar hade även önskat att vårdpersonal skulle ha guidat dem i 

sorgebearbetningen, då de hade ett behov av att samtala om sitt döda barn. Att få dela minnen 

och samtala med någon som har en nära relation till familjen och vårdat familjen i deras sorg 

en tid efter barnets död var något som föräldrar uppskattade och skapade ett band med 

vårdpersonalen (Snaman et al., 2016a; Rielly et al., 2008). Även att komma tillbaka till 

platsen där barnet dött var något som föräldrar önskade eftersom de ansåg att besöka platsen 

där barnet dött var en del av sorgeprocessen för att få ett avslut (Snaman et al., 2016a; 

Macdonald et al., 2005). En del föräldrar beskrev att de fortfarande kände att barnet fanns 

kvar på den avdelning där barnet avlidit.  

 

8. Diskussion 

Diskussionsdelen i denna litteraturöversikt är uppdelad i en metoddel och i en resultatdel. I 

metoddelen lyfter författarna upp styrkor och svagheter med studien och vad som kan ha 

påverkat litteraturöversiktens utformning och tillvägagångssätt. I resultatdelen diskuteras 

delar av översiktens resultat, likheter och skillnader samt fakta som berör ämnet. I denna del 

kommer även resultatet att diskuteras utifrån Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori.  
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8.1 Metoddiskussion   

Litteraturöversikten har under arbetets gång granskats av handledare samt kurskamrater både 

genom individuella handledningsmöten och i grupp, vilket stärker arbetes trovärdighet. Målet 

med litteraturöversikten var till en början att inrikta sig på föräldrars upplevelse av 

sjuksköterskans stöd efter att deras barn dött till följd av trauma. Ett fåtal studier hittades och 

författarna valde då att ändra inriktning till att beskriva föräldrars upplevelser av stöd från 

sjuksköterskans efter att deras barn dött. Vid sökningen av de vetenskapliga artiklar fanns ett 

fåtal studier som enbart tog upp sjuksköterskornas stöd, därför valde författarna att inrikta sig 

på föräldrars upplevelser av all sjukvårdspersonal. Det är möjligt att andra teman uppkommit i 

litteraturöversikten om endast sjuksköterskans stöd beskrivits i resultatartiklarna.  

 De artiklar som har redovisats i denna litteraturöversikt kommer enbart från databasen 

CINAHL complete. Ett flertal artiklar hittades även i databasen Pubmed men författarna valde 

att hämta hem resultatartiklarna från databasen CINAHL complete där artiklarna först 

hittades. Artiklarna hittades med samma sökord i både Pubmed och CINAHL complete vilket 

styrker att sökorden varit väl valda för litteraturöversiktens syfte, se Bilaga 1. Under 

sökningen har många artiklar med en titel som inte motsvarat översiktens syfte påträffats. När 

dessa sökningar påträffades valde författarna att inte läsa sammanfattningen, detta kan ha lett 

till att artiklar som besvarat översiktens syfte uteslutits. Författarna anser att det hade varit för 

tidskrävande att läsa alla sammanfattningar, då ett stort antal träffar uppkom på vissa 

sökningar. Enligt Henricson (2012) kan tid skapa begränsningar i en litteraturöversikt. 

Författarna valde att läsa sammanfattningar till artiklar vars titel har varit inriktade på att 

besvara syftet såsom föräldrars perspektiv samt titlar med inriktning mot barndöd. Författarna 

valde att granska samtliga artiklar enskilt och sedan tillsammans för att undvika tolkningar 

och att minimera risken att påverka varandras uppfattning. Under arbetes gång har författarna 

läst resultatartiklarna ett flertal gånger vilket har ökat trovärdigheten och minskat risken för 

att förlora textens innehåll. Att granska samtliga artiklar och jämföra granskningarna anser 

Henricson (2012) bör göras i en litteraturöversikt. Författarna tog under sökningarna ett beslut 

att inte betala för artiklar som inte fanns tillgängliga och enbart använda sig av artiklar som 

var skrivna på engelska, vilket kan ha lett till att ny och aktuell forskning uteslutits. Att 

begränsa sig till artiklar som enbart varit skriva på engelska gjorde författarna enbart för att de 

inte hade tillräckliga språkkunskaper och för att artiklar på andra språk inte skulle översättas 

felaktigt.  
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 Att ha samma design i en litteraturöversikt skapar en trovärdighet och validitet (Henricson, 

2012). Författarna försökte att enbart hitta kvalitativa artiklar som beskriver föräldrars 

upplevelser men tre resultat artiklar med både en kvalitativ och kvantitativ design finns med i 

litteraturöversikten (Brooten et al., 2013; Yorke, 2011; Widger & Picot, 2008). De 

kvantitativa delarna lästes och granskades men inkluderades inte med i resultat delen, då de 

kvantitativa delarna inte beskriver föräldrars upplevelser utan är oftast enkätundersökningar 

där deltagarna får svara på slutna frågor. Författarna anser att det är bristfälligt att endast tio 

resultatartiklar använts i litteraturöversikten. Författarna menar att en generalisering inte kan 

göras utifrån detta antal. I kontrast till detta så styrks litteraturöversikten genom att föräldrar 

beskriver liknande upplevelser av vårdpersonalens stöd i alla resultatartiklar. Detta menar 

författarna gör resultatet trovärdigt och överförbart.  

 De artiklar som har använts i litteraturöversikten har generellt varit aktuella då de blivit 

publicerade de senaste elva åren. Författarna hade föredragit att använda sig av nya 

forskningsstudier eftersom det kan vara så att vårdpersonal de senaste åren har fått en större 

kunskap om föräldrars behov av stöd. Trots att artiklarna sträckte sig mellan åren 2005-2016 

kunde författarna inte se någon markant skillnad mellan studier publicerade 2005 och 

inkluderade studier i denna översikt. De resultatartiklar som valts att användas kom från 

Europa, Nordamerika och Sydamerika. Ingen av resultatartiklarna i litteraturöversikten 

representerade Asien, Australien eller Afrika. Resultatet hade troligtvis sett annorlunda ut om 

dessa världsdelar inkluderats.  

 

8.2 Resultatdiskussion  

Denna litteraturöversikt visar hur föräldrar vars barn dött på sjukhus upplevde 

vårdpersonalens stöd vid beskedet om barnets dödliga sjukdom, vid dödsögonblicket samt 

efter det att barnet dött. Litteraturöversikten beskriver också vilket stöd som föräldrar önskar 

av vårdpersonalen i de olika faserna.  

 Michon Balcoun, Hivon och Cyr (2003) beskriver att sjuksköterskor behöver få en bättre 

förståelse och kunskap om föräldrars behov och upplevelser samt hur de skall bemöta dessa. I 

kontrast till detta menar Lindqvist och Rasmussen (2014) att vårdpersonal har kunskap om 

betydelsen av att informera och samtala med närstående om deras behov och funderingar. 

Vårdpersonal upplever också att de försöker möta föräldrars behov och identifiera vart de 

befinner sig i sorgeprocessen för att kunna agera stödjande, men beskriver samtidigt att de 

upplever att detta är svårt (Stayer & Such-Lockhart, 2016). Travelbee (1971) menar att det är 

orealistiskt att vårdpersonal skall förstå och identifiera en annan människas upplevelse av sorg 
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och lidande om de inte upplevt en liknande känsla. Trots detta måste vårdpersonal kunna 

observera en persons eller familjs behov, samtala om behoven som iakttagits, bedöma om 

behoven kan tillgodoses, lägga upp en plan samt utvärdera. Travelbee (1971) betonar att det 

är omöjligt för vårdpersonal att veta vad en människa har för behov eller upplever sin 

situation innan de utforskat detta tillsammans och finner vad som är betydelsefullt för just den 

enskilda individen. Studiens resultat visar att föräldrar upplever svårigheter att identifiera sina 

behov efter att barnet dött samt upplever att vårdpersonal har svårigheter att stödja föräldrarna 

i deras sorg (Snaman et al., 2016b; Rilley et al., 2008). Tidigare studier visar att 

sjuksköterskor också upplever svårigheter att identifiera föräldrars behov eftersom de precis 

som föräldrar genomgår en sorg när ett barn dör och har svårigheter att hantera sina känslor 

(Stayer & Such-Lockhart, 2016; Forster & Hafiz, 2015). När de väl har identifierat föräldrars 

behov upplever de också att tiden inte räcker till vilket leder till en känsla av besvikelse, då de 

inte hinner ge det stöd eller avslut de vill till familjen. Författarna till föreliggande 

litteraturöversikt anser att det inte finns konkreta verktyg att använda sig av för att identifiera 

föräldrars behov. Vårdpersonal behöver därför stöd i hur de skall agera samt hantera dessa 

situationer för att kunna arbeta professionellt och se till varje förälders behov.   

 Resultatet visar att det är viktigt att se till föräldrarnas behov både innan, under samt efter 

dödsögonblicket. Besvikelse och frustration var känslor som föräldrar upplevde i samband 

med barnets bortgång och i samband med vårdpersonalens agerande. Att behöva lämna 

rummet under barnets sista tid i livet, att inte få vara med vid dödsögonblicket eller hålla sitt 

barn, att bli tillsagd att skynda sig att ta farväl var situationer som beskrevs av föräldrar i flera 

studier och som påverkade föräldrarnas syn på vårdpersonalen negativt (Meert et al., 2009; 

Brooten et al., 2013; Abib el halal et al., 2013). Det finns ingen anledning för vårdpersonal att 

känna sig stressade över att följa rutinerna som finns när en människa dör (Sridhar, Renuka & 

Bonanthaya, 2012). Det är viktigt för närstående att få en stund tillsammans med familjen och 

den avlidne för att uttrycka sina känslor och för att ta farväl. Tiden i denna situation skall inte 

styra familjens behov utan vårdpersonal skall efter att familjen sagt farväl fortsätta med sina 

rutiner. Det är även viktigt att vårdpersonal stannar kvar och informerar samt agerar 

stödjande. I resultatet framgår det att föräldrar önskade att vårdpersonal stannade kvar efter att 

barnet dött för att få stöttning (Meert et al., 2009; Abib el halal et al., 2013). De kände även en 

besvikelse och sorg över att inte fått närvara då barnet dog (Brooten et al., 2013; Abib el halal 

et al., 2013). Föräldrar menar att det är viktigt att inte bli exkluderade vid dödsögonblicket, 

för trots att föräldrarna inte kan hjälpa till så vill de vara närvarande (Meert, Briller, Schim & 

Thurston, 2008).  
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 En av flera svårigheter i vården är att samtala om död och sorg (Lindqvist & Rasmussen, 

2014). Resultatet i litteraturöversikten visar på att föräldrar anser att vårdpersonal undviker 

och brister i sitt sätt att samtala om döden samt att föräldrar anser att vårdpersonal skall 

ansvara för att dessa samtal sker (Robert et al., 2012; Snaman et al., 2016a; Snaman et al., 

2016b; Yorke, 2011; Abib el halal et al., 2013). Vårdpersonal som har erfarenhet av döden 

borde enligt föräldrar ha kunskaper i hur man samtalar om detta ämne (Abib el halal et al., 

2013). I kontrast till detta beskriver sjuksköterskor i Stayer och Such-Lockhart (2016) studie 

att de försöker att samtala om döden men att de ibland inte spelar någon roll vad de säger, då 

de upplever svårigheter att nå föräldrar i sorg. Nilsson och Waldemarson (2016) menar att 

vårdpersonal ofta upplever det krävande och svårt att samtala med människor som förlorat en 

närstående och är i sorg. Detta på grund av rädsla över att hantera reaktioner som ilska, 

förtvivlan samt rädslan över att bli anklagad. Svårigheter att kontrollera sina känslor och oron 

över att tappa kontrollen under samtalet är faktorer som vårdpersonal beskriver påverkar att 

samtal om döden undviks. Det framkom i resultatet att föräldrar anser att vårdpersonal inte 

skall vara rädda över att säga fel och samtala om döden (Rielly et al., 2009). Rädslan över att 

säga fel, såra eller göra en annan människa ledsen är andra orsaker till att samtal om döden 

inte förekommer (Lindqvist & Rasmussen, 2014). För att ett professionellt samtal skall 

fungera stödjande måste vårdpersonal lämna sina privata känslor och reaktioner åt sidan 

(Nilsson & Waldemarson, 2016). Detta menar sjuksköterskor är svårt eftersom de upplever att 

de aldrig vänjer sig vid ett barns dödsfall (Stayer & Such-Lockhart, 2016). Lindqvist och 

Rasmussen (2014) anser att vårdpersonal inte alltid behöver säga så mycket under ett samtal 

utan skall finnas där så att de närstående kan finna svaren inom sig själva. På samma sätt 

förklarar Baggens och Sanden (2014) att samtalet skall hjälpa den enskilda människan att 

hantera sin situation och att de egna känslorna inte skall hamna i fokus.  

 Många gånger glömmer vårdpersonal bort de närstående och deras behov av att få samtala 

åsidosätts (Baggens & Sanden, 2014). Närstående upplever ofta att vårdpersonal är upptagna 

och att det inte finns tid för samtal, då de inte ingår i den kulturella inramningen som vården 

omger. Detta riktas inte som kritik mot vårdpersonal utan mer något som närstående beskriver 

skulle kunna hjälpa sorgebearbetningen (Baggens & Sanden, 2014). Att samtala och att söka 

efter en mening anser Travelbee (1971) är viktigt för att finna en förklaring till det som utlöst 

lidandet och är ett av vårdpersonalens viktigaste redskap. Alla sörjande föräldrar söker inte 

efter en mening men för de som gör är det en viktig aspekt i sorgebearbetning (Davies, 

Wortman, Lehman & Cohen-Silver, 2000: Matthews & Marwit, 2003). För att kunna 
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upprätthålla och utveckla upplevelsen av mening behövs ett ständigt stöd och hjälp från 

närstående och av kompetent vårdpersonal (Travelbee, 1971).  

Travelbee (1971) anser att all fokus i omvårdnaden skall bygga på att se den unika 

människan och att relationen skall byggas på tillit eftersom tillit påverkar lidandets 

bearbetning. Föräldrar och vårdpersonal skapar efter en tid tillsammans en interaktion och en 

tillit som utvecklar relationen (Travelbee, 1971). Att kontinuitet är viktigt understöds av flera 

studier i litteraturöversikten som visar att trygghet, tillit och stöd skapas då föräldrar får möta 

samma vårdpersonal över tid (Snaman et al., 2016a; Snaman et al., 2016b; Widger & Picot, 

2008; Meert et al., 2009; Robert et al., 2012; Heller & Solomon, 2005; McCaffrey, 2006). En 

relation som bygger på tillit kan göra att föräldrar och vårdpersonal delger sina kunskaper och 

erfarenheter om vad som är bäst för den enskilda familjen och barnet (Heller & Solomon, 

2005). Att mötas av samma vårdpersonal gör att föräldrar känner sig sedda, trygga och mer 

säkra på vårdpersonalens kompetens. Halvarsson och Malmström (2013) menar i kontrast till 

detta att det är oundvikligt att inte involvera många människor i vården av ett barn som är 

döende och att det finns svårigheter att få kontinuitet. Vårdpersonalen lyfter ändra fram att de 

precis som föräldrar i tidigare studier anser det viktigt att begränsa vårdteamet kring det 

döende barnet i den mån det går. De menade att det alltid borde finnas en 

omvårdnadsansvarig som har det övergripande ansvaret för barnet och föräldrarna för att 

skapa kontinuitet. Att fördela vårdpersonalen efter barnens tillstånd på avdelningen var något 

som eftersträvades, detta för att sjuksköterskan inte skall behöva vårda andra sjuka barn 

samtidigt som de vårdar ett döende barn.  

Socialstyrelsen (2012) anser att det skall finnas en fast vårdkontakt vid sjukhusvistelsen. 

Vårdkontakten kan antingen vara en läkare, sjuksköterska, psykolog eller någon i vårdteamet 

men vem som utses till vårdkontakt skall alltid utgå från patientens önskemål. Önskemålen 

skall alltid försöka tillgodoses men vid livshotande tillstånd eller vid en del sjukdomstillstånd 

skall den fasta vårdkontakten enligt Socialstyrelsen (2012) alltid vara en läkare. En fast 

vårdkontakts övergripande funktion är att sammanställa patientens behov och skapa en 

överblick. Detta görs för att både patient och närstående skall få en trygghet och kontinuitet i 

vården. Tamm (1986) menar att det måste finnas vårdpersonal som är insatta i föräldrars 

situation eftersom de ofta vänder sig till vårdpersonal med frågor och söker stöd, därför är 

kontinuitet grunden för att skapa en god vårdrelation. Ju närmre döden en människa kommer 

ju viktigare blir det med kontinuitet (Tan et al., 2012). Det är inte bara viktigt innan och under 

ett barn går bort utan även efter då föräldrar och närstående vill dela sorgen med människor 

de har en nära relation till och som varit med under barnets vårdtid. Att prioritera kontinuitet 
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anser författarna borde göras och enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är det 

viktigt för att skapa en god relation mellan vårdpersonal, patient och föräldrar.  

Enligt Macdonald et al. (2005) saknas riktlinjer om vårdpersonal skall ha en fortsatt 

kontakt med sörjande familjer. Hur mycket vårdpersonal involverar sig i eftervården beror på 

egna initiativtagande samt hur relationen till familjen sett ut under vårdtiden. Resultatet visar 

att föräldrar hade ett behov av uppföljning, de ville få möjlighet att prata om sitt döda barn 

med någon som hade koppling till barnet samt få vägledning i sin sorg. Kock-Redfors (2011) 

menar att en viktig del i det professionella omhändertagandet av närstående är att se till att ett 

uppföljningssamtal sker. Ett uppföljningssamtal bör göras för att ge föräldrar möjlighet till att 

få svar på frågor men även för vårdpersonal då de får möjlighet att fånga upp föräldrar i deras 

sorg. I detta samtal kan föräldrar då delge sina tankar, funderingar och upplevelse av barnets 

bortgång. Att vänta med ett uppföljningssamtal menar Kock-Redfors (2002) är viktigt för att 

föräldrar skall få möjlighet att bearbeta det som hänt. Att få ett tillfälle i lugn och ro och se 

tillbaka på händelseförloppet med vårdpersonal som varit med från början till slut och vårdat 

familjen kan hjälpa till att bearbeta barnets bortgång (Kock-Redfors, 2002). Att ett 

uppföljningssamtal inte blir av beror till stor del på arbetsbelastningen i vården (Aho, Tarkka, 

Åstedt-Kurki & Kaunnonen, 2011). Det viktiga är inte hur uppföljningssamtalet går till utan 

det viktigaste enligt Kock-Redfors (2002) är att samtalet blir av. I enkätstudien om 

intensivvårdssjuksköterskors behov av att följa upp utskrivna patienter av Bjerså (2002) 

framkom det att det vanligaste hindret till uppföljning var tiden, sekretesslagen, 

arbetsbelastningen, avsaknad av rutiner, prioritet samt geografiska problem. Vårdpersonal 

ansåg att de behövdes bättre rutiner för familjer att göra återbesök och att de måste avsättas 

tid för uppföljning samt att en i vårdpersonalen behöver få ansvaret för uppföljningen.  

MacConnell, Aston, Randel och Zwaagstra (2012) beskriver att sjuksköterskor måste ta 

hand om sitt egna välmående innan de via uppföljning kan hjälpa sörjande föräldrar. Att ta 

hand om sitt egna välmående är viktigt eftersom de själva genomgår en sorg när ett barn dör 

(MacConnell, Aston, Randel & Zwaagstra, 2012). För vårdpersonal kan det vara viktigt att 

själv få samtala om det döda barnet med föräldrarna, eftersom detta kan hjälpa dem i deras 

sorg och bearbetning. Vårdpersonal beskrev att uppföljning var positivt för deras välmående, 

då de skapat en relation till familjen under vårdtiden. Att helt släppa taget om familjen och 

inte följa upp deras välmående ansåg vårdpersonalen var svårt. Travelbee (1971) beskriver att 

sjuksköterskan kan använda sig själv terapeutiskt genom att använda sin personlighet och sitt 

beteende för att göra en förändring hos närstående och att detta leder till minskat lidande för 

personen. Författarna i litteraturöversikten anser att en uppföljning bör eftersträvas då både 
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föräldrar och vårdpersonal ges tillfälle att samtala om sina känslor, funderingar och tankar om 

barnet vilket kan hjälpa föräldrarnas sorgeprocess och vårdpersonalens svårigheter att hantera 

sina känslor.   

I resultatet framgår det att föräldrar vill ha uppföljning genom samtal, brev samt genom 

telefonkontakt (Macdonald et al., 2005; Brooten et al., 2012; Widger & Picot, 2008; Robert et 

al., 2012). Vårdpersonal upplever i kontrast till detta att uppföljning bör ske via ett personligt 

möte för att få en bättre insikt om hur föräldrar ser på sin situation och hanterar sin sorg (Aho, 

Tarkka, Åstedt-Kurki & Kaunonen, 2011). Det framgår i flera studier att uppföljningen 

påverkar föräldrar positivt (Macdonald et al., 2005; Brooten et al., 2012; Widger & Picot; 

2008; Robert et al., 2012). Att uppföljningen hade en positiv effekt beskrevs även i studien av 

Aho, Tarkka, Åstedt-Kurki och Kaunonen (2011). Där flera i vårdteamet ansåg att 

uppföljningen utökade deras kunskap om hur föräldrar hanterar sorgen efter ett barns död, 

men alla delade inte denna uppfattning. En del sjuksköterskor beskrev att de inte hade 

tillräckliga kunskaper för att möta de sörjande föräldrarnas behov och upplevde svårigheter 

kring uppföljningen. Andra svårigheter som beskrevs i samband med uppföljningen var att 

vårdpersonal som inte hade en relation till familjen ansåg att följa upp familjen efter 

dödsfallet var stressigt och att det var svårt att veta vad familjen hade för behov.  

I resultatet framgår det att föräldrar önskade att få uppföljning för att få dela minnen och 

samtala med någon som hade en nära relation till familjen (Snaman et al., 2016a; Snaman et 

al., 2016b; Yorke, 2011). Travelbee (1971) beskriver att vårdpersonal genom sitt 

förhållningssätt kan förmedla empati och därmed ge närstående en känsla av att de är 

engagerade i familjen. I resultatet förklarade föräldrar att en uppföljning visade på att 

vårdpersonal var engagerade. Detta engagemang gav föräldrarna en känsla av att de inte 

behövde gå igenom sorgen ensam (Snaman et al., 2016a; Snaman et al., 2016b; Yorke, 2011). 

När förståelse samt viljan att hjälpa har förmedlats till föräldrar samt visats sig genom 

handling kan en tryggare relation skapas, detta medför även att tilliten mellan vårdpersonal 

och föräldrar kan bli starkare (Travelbee, 1971).  

  
8.3 Kliniska implikationer  

Det har i litteraturöversikten visat sig vad föräldrar upplever positivt och negativt i 

omhändertagandet både innan, under och efter att deras barn dött. Därför bör vårdpersonal 

som arbetar inom barnsjukvården tänka på följande: Att vara öppen och skaffa sig kunskap 

och förståelse över sorgeprocessens alla steg, att föräldrar vill samtala och förbereda sig inför 

döden, att föräldrar behöver tid och har ett behov av att få vara nära och hålla sitt barn i livets 
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slutskede för att ta farväl, att det är viktigt att få en tydlig kommunikation och kontinuitet 

kring de människor som vårdar familjen samt att identifiera vilka föräldrar som har ett behov 

av uppföljning efter barnets död. Dessa aspekter är viktigt för all vårdpersonal som är i 

kontakt med anhöriga och närstående att känna till. Barnsjukvården måste skapa rutiner och 

organiseras på ett sätt som möjliggör för vårdpersonal att agera professionellt och ge rätt stöd.  

 

8.4. Förslag till fortsatt forskning  

Fortsatt forskning krävs inom ämnet för att vårdpersonal skall få större kunskap om hur 

föräldrar upplever sin situation efter att ha förlorat ett barn. Resultatet visar att föräldrar 

upplever att vårdpersonal har svårigheter att samtala om döden, svårt att identifiera föräldrars 

behov, svårigheter att skapa kontinuitet samt svårigheter att följa upp föräldrarna efter att 

barnet dött. Detta är några av ett flertal svårigheter som visar på att det finns många brister 

inom området. Genom fortsatt forskning kan vårdpersonal öka sina kunskaper i hur det skall 

bemöta, samtala, stötta samt skapa en god relation och därefter bli tryggare i sin yrkesroll. Det 

är viktigt att fortsatt forskning görs kring hur vårdpersonal upplever sin situation och sitt 

agerande för att kunna stötta vårdpersonal och utbilda dem i hur de skall hantera situationen. 

Att även se till syskons och närståendes upplevelser och behov efter att förlorat en anhörig är 

viktigt att fortsatt forska kring för att tillgodose hela familjens behov.  

 Författarna anser att forskning i framtiden bör byggas på observationer eftersom det ger 

tillfälle att beskriva beteenden och reaktioner som sker omedvetet hos föräldrar i sorg. 

Författarna menar att föräldrar inte alltid kan förklara sitt handlade då de är omedvetna hur de 

agerar, därför kan observationer ge kunskap som inte uppmärksammats tidigare.  

 Tidigare forskning tyder på att män och kvinnor uttrycker sorg på olika sätt (Propper, 

2003; Martin & Doka, 2000) men detta är inget som framkommit i artiklarna som granskats, 

därför anser författarna att vidare forskning inom genusperspektivet bör göras för att se om 

tidigare generalisering stämmer.  

 

9. Slutsats  

Föräldrar upplever en stor sorg när ett barn dör och har behov av stöd och uppföljning för att 

bearbeta sin sorg. För att på ett professionellt sätt svara upp mot dessa behov behöver 

vårdpersonal tänka på följande aspekter i mötet med föräldrar i sorg: ge tid för att samtala, ta 

initiativ och fråga föräldrar om vad de behöver och har för behov, visa ett engagemang och 

erbjud uppföljningssamtal efter barnets död. Vårdpersonal behöver även tänka på att försöka 
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ha kontinuitet kring den vårdpersonal som vårdar familjen, när barnet dör ge föräldrar tid 

tillsammans med sitt barn för att ta avsked, försök att utarbeta rutiner på avdelningen för att 

bättre kunna bemöta dessa föräldrar i framtiden. Sammanfattningsvis behöver barnsjukvården 

utarbeta rutiner och organisera vården så att de möter behovet av stöd som föräldrar till ett 

barn som dött beskriver.  
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