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Sammanfattning 

Varje dag förlorar åtta barn en förälder i Sverige. En större del av dem bevittnar detta efter en förälders 

sjukdom och kanske en kontakt med palliativ sjukvård. 2010 kom en ny lagändring i Hälso- och 

sjukvårdslagen som kräver att sjukvården särskilt ska beakta barnens behov av råd, stöd och 

information i samband med en förälders sjukdom eller om en förälder avlider. Det förekommer 

kunskapsbrister om hur läget kring stöd för barn som har förlorat en förälder ser ut. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur kuratorer inom palliativ sjukvård upplever sitt arbete med stöd till barn 

i samband med en förälders död. I en kvalitativ intervjustudie med fyra kuratorer som jobbar inom 

palliativ sjukvård kom det fram att de upplever sin roll i arbetet som bestående av många olika 

moment. Kuratorerna uppmärksammar barnet i dess sociala sammanhang, till exempel familj och 

skola och försöker se till att stödet därifrån fungerar. Detta görs genom att till exempel ge föräldrastöd 

till föräldrarna och att försöka informera föräldrarna att det gynnar barnens utveckling att de görs 

delaktiga och informeras. Att hänvisa till vidare kontakter som gruppverksamheter för barn i sorg eller 

dylikt är också en viktig del av kuratorers arbete. Kuratorernas arbete präglas av ett systemteoretiskt 

förhållningssätt/en helhetssyn vilket kan vara ett sätt att handskas med den komplexitet som 

arbetsuppgifterna innebär: att uppmärksamma barnens men även familjens behov i olika sammanhang 

och på olika nivåer. Vissa problemområden, till exempel motsättningen mellan barnens behov av 

information/delaktighet och föräldrars rätt att bestämma över sina barn har identifierats och inbjuder 

till vidare diskussion. 

Nyckelord: Barn som har förlorat en förälder, palliativ sjukvård, systemteori, stöd, kurator, 

Hälso- och sjukvårdslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Eight children loose one of their parents every day in Sweden. The bigger part of them witness the 

death of the parent after a long-term illness and maybe after being in contact with the palliative care. 

The Swedish law of Health- and Healthcare was changed in 2010 due to emphasize that the healthcare 

institutions have to take into account children rights for information, counseling and support in case of 

a parental illness or death.  Knowledge about how the system of support for these children is 

functioning is limited until this day. The goal of this thesis is to examine how counselors in the 

palliative care experience their work with supporting the children who have lost a parent. The result of 

the interview study with four counselors in the palliative care implies that these counselors experience 

their job being complex with many different tasks. The counselors try to take into account the children 

and their needs in their social environments, such as family and school. To reassure that they get the 

support needed from these environments the counselors try to support the parents in their parenting 

and also by informing the parents that informing and including the children in these situations has a 

positive impact on their development. Another important part of the counselors’ job is referring the 

children to different support groups or another alternatives for support. The counselors job is 

characterized by the system theoretical/holistic approach which possibly can by explained as a way to 

work with children but even parental needs in different social environments and on different levels. 

Some new problematic issues arose from the interviews, such as the contradictive relationship between 

the children rights to information and support and the rights of the parents to decide for their children, 

which invites to further discussion and research in the area. 

Key words: children who lost their parents, parentally bereaved children, palliative care, 

system theory, support and information, children in grief, counselor 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Varje dag förlorar ungefär 8 barn under 18 år en förälder i Sverige”, konstateras det i Socialstyrelsens 

(2013a) rapport Barn som anhöriga (s.27).  En sådan traumatisk händelse får konsekvenser för barnets 

psykiska hälsa och utveckling, båda på kort och lång sikt. I nordiska registerstudier har det visats att 

en förälders död, oavsett dödsorsak, ökar risken för dödsfall och självmordsförsök bland barnen 

(Jakobsen & Christiansen 2010, refererade i Socialstyrelsen, 2013a). Forskarna Mikael Rostila och Jan 

Saarela publicerade 2011 en studie som uppmärksammar att risken för tidig dödlighet för barn som 

förlorar en förälder under uppväxten ökar med nästan 50 procent. 

Barnens rätt till stöd i samband med en förälders död regleras i lagen. 2010 kom nya regler i Hälso- 

och Sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 2 g §), som säger att ”hälso- och sjukvården ska särskilt 

beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller annan vuxen som barnet 

varaktigt bor med har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller <.....> avlider”. 

I skollagen (SFS 2010:800, kap. 8, 9 §) står det att ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 

behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver”. Bland 

litteratur i ämnet för professionella finns till exempel en handlingsplan för skola och förskola om att 

möta barn i sorg. 

Socialstyrelsen (2013a) har också i den tidigare nämnda rapporten Barn som anhöriga 

uppmärksammat barns behov av råd och stöd i samband med att en av föräldrarna avlider och hänvisar 

till bland annat Socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnens rättigheter. 

Barns behov av och rätt till stöd vid en förälders död verkar vara väldokumenterade och i lagarna 

framgår det att skola, sjukvård och socialtjänst ska se till att barn ska få det stöd som de behöver och 

har rätt till. Hur stödet ska utformas och vilka moment varje aktör ansvarar för saknas det dock tydliga 

nationella riktlinjer om. I media har några artiklar uppmärksammat att trots ändringen i Hälso- och 

Sjukvårdslagen, brister ändå kommuner, skolor och sjukhus i sina förberedelser att stödja barn som har 

förlorat en förälder. Ett aktivt förhållningssätt och en implementering hos personalen saknas och 

förberedelserna består mest av krisplaner som sitter i pärmarna. ”Ansvaret för dessa barn faller mellan 

stolarna och alla förlitar sig på att någon annan tillgodoser behoven”, skriver Nyström, Fagéus och 

Gälldin Åberg i en artikel i Svenska Dagbladet (2012, 16 september). I samma artikel lyfts det upp att 

oavsett om dödsfallet sker i hemmet eller på sjukhus, så finns en kurator eller någon från 

sjukhuskyrkan, som har ansvaret för det psykosociala och andliga omhändertagandet men av egna 

erfarenheter har författarna dragit slutsatsen att det är ingen som erbjuder samtalsstöd överhuvudtaget 

och de goda exempel som de ibland har fått höra om gäller ytterst sällan barnen. Artikeln 
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problematiserar också det faktumet att det alltid är kyrkan som vid dessa tillfällen tar mycket ansvar, 

men författarna frågar sig om det verkligen är rätt att religiösa samfund ska ansvara för något som bör 

vara hela samhällets angelägenhet (a.a.). Några åtgärder föreslås: att låta barnen vara delaktiga i 

sorgeprocessen och att inkludera undervisning om hur man möter barn i sorg i vårdutbildningar (a.a). 

Rostila och Saarela, som i sin studie har uppmärksammat en ökad risk för tidig dödlighet hos barn 

som förlorar en förälder under uppväxten, har också gjort flera uttalanden i media för att understryka 

värdet av att kunskapen kring hälsoeffekter av sorg fördjupas. Enligt Mikael Rostila ” behövs det mer 

insatser inom sjukvården för att minska lidande, sjukdom och för tidig död hos de här barnen”(Rostila, 

2011, refererad i Lüning, 2011). Rostila och Saarela (2011) menar att insikten i indirekta hälsoeffekter 

av förlust och sorg kan medföra att interventioner och förändringar inom sjukvården blir mer effektiva 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. ”I dag finns inga gemensamma nationella riktlinjer för hur barn 

i sorg ska tas om hand eller följas upp”, konstaterar forskaren (Rostila, 2011, refererad i Lüning, 

2011). 

Det har gått några år sedan den uttalade kritiken mot sjukvården, skolan och kommunerna för 

bristande stöd till barn vid en förälders död. Det skulle vara intressant att följa utvecklingen på 

området, men kunskapsbasen kring hur utvecklingen har skett är ganska begränsad och har en karaktär 

av en mer teoretisk ansats i form av till exempel kunskapsunderlag om vad som borde fungera som ett 

bra stöd eller utvärderingar av metoderna som används utomlands medan det saknas kunskaper om hur 

arbetet fungerar ”på fältet” här i Sverige. I en kartläggning som Socialstyrelsen presenterade 2013 (b) 

konstaterades det att det fanns oklarheter och brister beträffande ansvarsfördelningen, samverkan och 

rutiner för stöd till barn när någon av deras förälder avlider. Kartläggningen omfattade dock bara tre 

regioner och var inriktad på akuta dödsfall. I samma rapport framgår det att cirka 18 procent (upp till 

650 barn) av alla de 3500 barn som varje år förlorar en förälder, mister föräldern akut (via självmord 

olycka eller våld) (Hjern & Manhica, 2013, refererade i  Socialstyrelsen, 2013b). 

1.2 Problemformulering 

I och med att arton procent av alla dödsfall där barn förlorar en förälder sker akut, innebär det att 

betydligt större del av barn som förlorar en förälder, bevittnar detta efter att förälderns varit sjuk en 

period och kanske varit i kontakt med palliativ vård på sjukhus eller hemma. I Socialstyrelsens rapport 

Barn som anhöriga står det att cirka 40 procent av alla dödsfall då barn förlorar en förälder beror på 

cancer (Socialstyrelsen, 2013a). Forskningen tyder på att riskerna för självmord och för tidig död 

bland barn som förlorar en förälder ökar oavsett förälderns dödsorsak (Jakobsen & Christiansen, 2010, 

refererade i Socialstyrelsen, 2013a). Av den anledningen och med tanke på att en stor del av barnen 

som förlorar en förälder kommer i kontakt med palliativ vård, blir det aktuellt att undersöka hur det ser 

ut kring stöd för barn som förlorat en förälder inom palliativ vård. Eftersom Socialstyrelsens 
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kartläggning har konstaterat att det finns oklarheter och brister beträffande ansvarsfördelningen, 

samverkan och rutiner för stöd till barn när deras förälder avlider akut, är det intressant att undersöka 

hur dessa förhållanden kring stöd för barn som förlorat en förälder ser ut inom den palliativa vården. 

Att stödja barn vars förälder är svårt sjuk eller avlidit ingår i arbetsuppgifterna för kuratorer i den 

palliativa vården. Dessa kuratorer antas ha erfarenheter och kunskaper som skulle kunna hjälpa till att 

skapa en bild av hur stöd till barn ser ut.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kuratorer inom palliativ vård upplever sitt arbete med att 

stödja barn som har förlorat en förälder. Genom att ta del av kuratorers erfarenheter och upplevelser 

kan man få fram en bild av hur stöd till barn fungerar och eventuellt även få en uppfattning om vilka 

förbättringsområden som finns för att fler barn ska kunna få det stöd som de behöver och har rätt till. 

1.4 Frågeställningar 

Hur upplever kuratorer inom den palliativa vården sitt arbete att stödja barn vid en förälders död? 

Vilka svårigheter kan identifieras av kuratorerna i detta arbete? Vad kan dessa svårigheter, enligt 

kuratorerna, bero på? 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Konsekvenser av att förlora en förälder 

Bergman och Hanson presenterar en översikt om aktuell forskning om effekter av metoder för stöd av 

barn vid en förälders död och om den utsatthet som barn kan hamna i när en förälder avlider. En ökad 

risk för psykiska problem för barn vars förälder avlidit har påvisats i ett flertal studier och omfattar 

riskerna på kort och lång sikt (Gersten et al, 1991; Worden & Silverman, 1996; Lutzke et al, 1997; 

Harrison & Harrington, 2001; Christ, 2010; Gray et al, 2011; Luecken & Roubinov, 2012; Nickerson 

et al, 2013, refererade i Bergman & Hanson, 2014). 

Hur barnets kommer att utvecklas efter en förälders död påverkas av hur barnets livserfarenheter 

ser ut efter dödsfallet. Vissa studier har uppmärksammat att stödet till det drabbade barnet kan minska 

i samband med dödsfallet eftersom den kvarlevande föräldern kan ha egna svårigheter med att hantera 

förlusten (Brown et al, 2008; Christ 2010, refererade i Bergman & Hanson, 2014). Den kvarlevande 

föräldern står inför stora utmaningar efter att den andra föräldern har gått bort. Att klara av vardagens 

problem som ensamstående förälder kan innebära att barnet får minskad tid och uppmärksamhet, samt 

bristande stöd (Kirwin & Hamrin, 2005; Pearlman et al, 2010; Sandler et al, 2008 refererade i a.a.). 

Att barn inte får det stöd de behöver kan till viss del kanske också förklaras med att deras 

sorgereaktioner skiljer sig ifrån de vuxnas reaktioner. Eftersom barn inte visar sina reaktioner utåt lika 

tydligt, innebär detta att deras reaktioner kan vara starkare, mer intensiva och långvariga än vad vuxna 

i deras närhet är medvetna om (Chalmers 2006; Kirwin & Hamrin, 2005 refererade i Bergman & 

Hanson, 2014 ). Symtom och reaktioner kan i stället visa sig senare i livet. Några studier har visat att 

barn som har förlorat en förälder även löper större risk för problem med den fysiska hälsan (a.a.). 

Utsattheten, vilken barn som har förlorat en förälder hamnar i, kan också kopplas till skolproblem 

och ofullständiga betyg och behörighet som påverkar barns möjlighet senare i livet. Även skolproblem 

i form av koncentrationssvårigheter och beteendeproblem kan uppstå hos barn i samband med att en 

förälder avlider (Worden & Silverman, 1996; Lutzke et al, 1997; Dowdney 2000, refererade i Bergman 

& Hanson, 2014). Bergman och Hanson hänvisar till en studie där det har uppmärksammats att en 

”svensk studie visar att barn som har förlorat en förälder vid dödsfall lämnar grundskolan utan 

gymnasiebehörighet ungefär dubbelt så ofta i jämförelse med barn som lever i kärnfamiljer” (Hjern et 

al, refererade 2013 i a.a., s.14). 

Om barnet förlorar en förälder under traumatiska omständigheter (dödsfall till följd av självmord, 

våld, krig, katastrof, krig, olycka) eller om barnet upplevt ett naturligt dödsfall som skrämmande, kan 

barnet drabbas av en traumatisk sorg (Cohen et al, 2002; Cohen & Mannarino, 2011a; Mannarino & 

Cohen, 2011, refererade i Bergman & Hanson, 2014). Sorgeprocessen blir försvårad av de traumatiska 
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upplevelserna som återkommer i form av minnen, tankar och känslor. Symtomen av traumatisk sorg 

hos barn kan visa sig som ”minskat intresse för vanliga aktiviteter, upplevelse av känslomässig 

ensamhet, sömnsvårigheter, irritabilitet, aggressiva utbrott, försämrad koncentration, uppmärksamhet 

och minne, samt somatiska symtom” (Cohen & Mannarino, 2011a; Cohen & Mannarino, 2011b, 

refererade i Bergman & Hanson 2014, s.15). 

Förutom de redan nämnda konsekvenserna, så kan även sekundära förluster uppstå för barnet, då 

dödsfallet kan innebära en försämrad ekonomisk situation för familjen och kanske blir en flytt 

oundviklig, då barnet tvingas byta skola etc. (Harrison & Harrington, 2001; Cerel et al 2006, 

refererade i Bergman & Hansson, 2014). 

Mest oroväckande är resultatet av en svensk studie som visar en ökad risk för dödlighet för barn 

vars förälder har avlidit under barndomen (10-19 år) (Rostila & Saarela, 2011, refererad i Bergman & 

Hanson, 2014). En annan studie som bygger på data ifrån Sverige, Finland och Danmark har visat att 

den förhöjda dödsrisken för de som drabbas under barndomen består även under årens lopp, i mer än 

20 år. Studien visar större risk för barn vars föräldrar avlidit oväntat, vilket sammanfaller med Rostila 

och Saarelas resultat. I studien synliggörs det ” att en del av den förhöjda dödlighetsrisken för barnen 

kan förklaras av genetiska förutsättningar, familjemedlemmar kan ha samma förhöjda risk att drabbas 

av vissa sjukdomar” (Bergman & Hanson, 2014, s.15). Samtidigt förklarar denna koppling bara en del 

av den ökade dödsrisken eftersom en förhöjd dödsrisk påvisades även för barn vars förälder hade 

avlidit av andra orsaker, till exempel självmord (a.a.). 

2.2 Vikten av ett bra stöd 

I kunskapsunderlaget sammanställt av Stockholms Läns Landsting står det att ett ”hälsofrämjande 

förhållningssätt från vårdens sida innebär minskad risk för framtida psykiska reaktioner i form av 

separationsångest, depression eller svårighet att i framtiden knyta an till egna barn eller partner eller 

olika psykosomatiska reaktioner” (2012, s.9).  

Vikten av att ge barnen åldersadekvat och mognadsanpassad information betonas starkt med 

hänvisning till att detta underlättar för barnet att hantera sina egna reaktioner och även andras 

reaktioner och konsekvenser i samband med förälderns sjukdom och död (Stockholms Läns Landsting, 

2012). 

 Hur föräldraförmågan och känslomässiga relationer i familjelivet påverkas av den ena förälderns 

sjukdom och död är en avgörande faktor för vilken effekt det inträffade kommer att ha för barnet 

(Stockholms läns landsting, 2012). Förälderns förmåga att hantera det inträffade är nära förknippat 

med hur barnet hanterar situationen. I en studie från 2000 upptäcktes det att barn vars kvarlevande 

förälder hade påvisat flera PTSD (Posttraumatisk stress) symtom i samband med förlusten, också hade 

symtom av PTSD själva (Stoppelbein & Greening, 2000, refererade i Hope& Hodge, 2006).  
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En annan studie har kommit fram till att om förhållandet med den kvarlevande föräldern är präglat 

av en hög grad av öppenhet, är detta signifikant förknippat med en lägre förekomst av depression och 

oro hos barnet som har förlorat sin förälder (Raveis et al., 1999, refererade i Hope& Hodge, 2006). 

 Föräldern kan ofta behöva stöd med att se de skyddande faktorerna och styrkorna hos barnet för att 

kunna stötta dessa (Stockholm Läns Landsting, 2012). I underlaget uppmanas stöd till föräldrarna, så 

att de ska kunna berätta för barnet vad som händer, även om det är vanligt att många vill undanhålla 

information och tror att barnen skyddas på det sättet. Att göra situationen begriplig och hanterbar för 

barnet genom att göra hen delaktig gynnar barnet. Dessutom lyfts barnens egna rättigheter till 

information upp, vilket eftersträvas i barnkonventionen (a.a.). 
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3 Teorier 

Strävan att uppmärksamma patientens anhöriga och deras behov inom vården kräver ett 

systemteoretiskt förhållningssätt som innebär att individer ses i deras sociala sammanhang bestående 

av familjer och övrig social omgivning. Av denna anledning kommer analysen av intervjustudiens 

resultat utgå från en systemteori. Förutom den grundläggande beskrivningen av systemteorin, kommer 

det i följande kapitel presenteras hur systemteorin kan förstås i praktiska institutionella/organisatoriska 

sammanhang, vilket också kan vara ett viktigt moment i arbete vid en vårdinstitution. Dessutom 

kommer de organisatoriska förutsättningarna för kuratorers arbete beröras i analysen av 

intervjuresultat. 

Även Eriksons psykosociala utvecklingsteori anser jag som relevant att presentera i detta 

sammanhang, även om jag inte kommer att använda denna teori i analysen av studiens resultat lika 

mycket som systemteorin. Eriksons teori lyfter upp betydelsen av hur olika lösningar på kriser som 

uppstår i människans livsperioder har långsiktiga effekter för identitetsutveckling, vilket är relevant för 

uppsatsens ämne och berörs även av kuratorer i intervjustudien. 

3.1 Eriksons psykosociala utvecklingsteori 

Eriksons teori bygger i hög grad på Freuds teori och den måste betraktas som en vidare utveckling av 

denna. Den största skillnaden mellan Erikson och Freud är att Erikson lägger mer vikt vid det som han 

kallar ”ekologin”, det vill säga människans anpassning till och samspel med omgivningen-

människorna, de sociala förhållandena och kulturen. Erikson betonar jagets och omgivningens 

betydelse för identitetsbildning. Eriksons teori kallas också för kristeori. Enligt honom, kännetecknas 

människans liv av åtta karaktäristiska levnadsstadier med till varje stadium tillhörande kriser (Erikson 

1999, refererad i Jerlang, 2008). Genom att lösa dessa kriser, utvecklar människan sin identitet. 

Kriserna kan definieras som perioder med utvecklings- och inlärningsuppgifter med speciella 

möjligheter till växande i utvecklingen och med en speciell sårbarhet och risk för hämningar hos 

individen. En felaktig lösning av krisen kan bilda grunden för en hämning av personlighetsutveckling 

eller för en egentlig felutveckling (a.a.). Människan i Eriksons teori definieras som en biologisk, 

psykologisk och social varelse. Därför ska den mänskliga utvecklingen förstås som en helhetsprocess: 

kroppslig, psykisk och kulturell. Erikson tillskriver jaget en större självständighet vid lösning av kriser 

och han har därför fördjupat sig i jagets möjligheter att styra och organisera erfarenheter och 

handlingsmöjligheter genom exempelvis lek, språk, tänkande och handling (a.a.). Enligt Erikson, kan 

leken fungera ”självläkande för jaget” (Erikson, 1999, refererad i a.a.). Samtidigt kan mycket 
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belastande problem med stor ångest knappast lekas bort. I sådana fall krävs mer hjälp från de vuxna- 

kanske i form av terapi (a.a.). 

3.2 Systemteori 

Ett systemteoretiskt förhållningssätt används idag i till exempel familjebehandlingar och dess 

uppkomst kopplas till bland annat den Generella systemteorin (General systems theory) och dess 

grundare Ludwig von Bertalanffy. Von Bertalanffy (1968, refererad i Healy, 2014) försökte på 1920-

talet befästa sin idé om att ett systematiskt förhållningssätt var mer givande än förklarande modeller av 

orsak-verkansamband. Ett systematiskt förhållningssätt skulle enligt von Bertalanffy appliceras på 

biologiska, mekaniska och sociala system. Von Bertalanffy utmanade den behavioristiska synen på 

människan och beskrev henne som ett ”aktivt personligt system” (1968, citerad i Healy, 2014, s.117). 

Han uppmärksammade utbytet mellan individen och dess sociala miljö för att kunna motivera att till 

exempel psykisk ohälsa snarare uppkommer i samspelet mellan individen och dess kulturella miljö än 

i individens psyke (Von Bertalanffy, 1968, refererad i Healy, 2014). Ett systemteoretiskt 

förhållningssätt har utmanat fokuseringen på det individualistiska som dominerade litteraturen om 

socialt arbete i mitten av 1900-talet. Socialarbetare uppmanades i stället att rikta mer uppmärksamhet 

mot förändringen av miljö i stället. Idag kan det systemteoretiska perspektivet användas för att utmana 

de dominerande diskurser som utformar sjukvården och välfärdssektorn (Healy, 2014). 

Gregory Bateson, men även den senare systemforskare Peter Checkland, lyfte fram den 

grundläggande idén om system – att de inte existerar som sådana i det verkliga livet utan snarare är ett 

sätt betrakta världen. Vi kan tänka på världen som om den hänger ihop och detta tankesätt kommer att 

resultera i andra konsekvenser än de som kommer av ett rationalistiskt sätt att tänka på världen 

(Checkland, 1981, refererad i Öquist, 2003).  

Inom socialt arbete, till skillnad från hälsovård och klinisk psykologi, uppmärksammas individer i 

hela det sammanhang som deras familjer och deras övriga sociala omgivning utgör. Malcolm Payne 

(2015), en av forskarna inom socialt arbete, som har beskrivit alla teoretiska utgångspunkter som 

används i socialt arbete i en bok med titeln Modern teoribildning i socialt arbete, förklarar att med det 

systemteoretiska perspektivet betonas ömsesidiga kopplingar till andra individer och grupper i 

omgivningen och individuella hjälpinsatser förenas med sociala interventioner. Även om sociala 

reformer och psykologiska praktikmodeller är eftersträvade, ligger fokus på att vidmakthålla status 

quo och inte på att skapa en radikal social förändring. 

I praktiken utgår ett systemteoretiskt förhållningssätt ifrån idén om att system fokuserar på 

sambandet mellan familjer/grupper och på de resurser dessa är i besittning av. Syftet är att stödja dessa 

kopplingar mellan familjer/grupper för att de ska kunna fungera så bra som möjligt. Olika system 

samverkar med varandra, där information och handlingar skapar energiflöden inom och mellan 
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systemens gränser. Insatser för att skapa, vidmakthålla och utveckla sociala nätverk och ett ömsesidigt 

stöd utgör en grund för utveckling av systeminriktade idéer (Payne, 2015). 

System delas in i olika nivåer, vilket innebär att makrosystem (kärnfamiljen) rymmer i sig 

mesosystem (parförhållandena mamma-pappa, pappa-barn, mamma-barn), som i sin tur innehåller 

mikrosystem (varje enskild individ). Samma familjemönster kan också analyseras på ett annat sätt, till 

exempel om det utgås från att själva kärnfamiljen är en del av ett samhälle. Då betraktas kärnfamiljen 

som ett mesosystem och samhället som ett makrosystem. Samtidigt kan nivån av mesosystem inom 

själva familjen bestå av till exempel barnets skolrelationer och föräldrarnas relationer med 

arbetskollegor eller egna föräldrar. Det faktum att systemteori möjliggör dessa flerfaktoriella 

förklaringar medför en komplexitet som gör det svårt att få konkret vägledning i praktiken, framför allt 

med att välja interventionsnivå, menar Payne (2015). 

Payne (2015) påpekar att utifrån kritisk teori kan användningen av systeminriktade idéer inom 

socialt arbete ses som begränsade, då dessa idéer mer är inriktade på hur olika system vidmakthåller, 

reproducerar och anpassar sig än på möjliga, önskvärda eller oundvikliga och signifikanta förändringar 

i dessa system. En del av förklaringen till detta, kan, enligt Payne (2015), ligga i att socialt arbete inte 

riktigt har tagit till sig den omfattande utvecklingen inom cybernetik, biologi och samhällsvetenskap 

vad systemteorin beträffar. Idén om komplexa och adaptiva system, till exempel, skulle kunna bidra 

till att förstå hur stora system med små beståndsdelar fungerar, eftersom deras komplexitet, som gör att 

de kan te sig kaotiska, även rymmer mönster som möjliggör förståelsen för hur dessa fungerar.  

Oscar Öquist (2003), som är legitimerad psykolog och har mångårig erfarenhet av 

ledarutbildningar och organisationsutveckling, är också författare till boken Systemteori i praktiken, 

där han analyserar systemteorins tillämpning i praktiken i olika organisatoriska/institutionella 

sammanhang: utbildning, vård och socialt arbete. ”I ett system, vilket som helst, är det strukturella 

förhållanden, som storleksgrad, organisation och differentiering som avgör vilka skeenden, som är 

möjliga inom systemet och hur fritt dessa kan variera”, skriver Öquist (2003, s.63). Han förtydligar 

även att om systemet omfattar människor, begränsas variationsfriheten ännu mer i samband med den 

kod och uppsättning av värden och regler som människorna bär med sig in i systemet. Miljön där 

mötet äger rum kan också begränsa handlingarna (a.a.). 

Öquist (2003) tar också upp behandlarens/lärarens medvetenhet kring sin egen plats i systemet, 

såsom att det är viktigt att förstå när man använder systemet strategiskt för att uppnå vissa mål och 

också inse när man har hamnat i en situation där man används av systemet på ett sätt som till och med 

kan motverka dessa mål. Öquist (2003) uppmärksammar de paradoxala motsättningar inom statliga 

system, till exempel, byråkratin som strävar efter en likabehandling samtidigt som den inskränker 

friheten för den enskilde. Strävan att bibehålla den rådande ordningen, vilket präglar systemen, leder 
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till att till exempel patientens genuina behov inte är den avgörande faktorn i terapeutens arbete utan 

insatserna som erbjuds ska stämma väl överens med institutionens norm- och regelsystem (a.a).  

Själva systemtänkandet är dock, understryker Öquist, tydligt humanistiskt och demokratiskt. ”En 

lärare, terapeut eller chef som har en systemisk utgångspunkt för sitt arbete tar inte parti för någon 

enskild del utan har hela systemets väl framför ögonen”, skriver Öquist (2003, s.125). Medvetenhet 

om vilken roll man själv spelar i systemet leder till neutralitet och en förmåga att hålla sig själv 

tillbaka med en tilltro till systemets egen kraft att läka och växa, förklarar Öquist (a.a.). 

Quist (2003)  uppmärksammar att för att kunna genomföra en förändring ska fokus lyftas ifrån 

individnivå: ”För att i grunden förändra något måste man rucka på de normer, värden och attityder, 

som utgår från systemet som helhet” (s.69). 

Systemteori hade ett starkt inflytande på socialt arbete under 1970-talet. Systemteoretiska idéer 

etablerades i USA och Kanade och blev där accepterade som generella beskrivningar av socialt arbete 

samt fick en central betydelse i de flesta former av praktik. Utanför USA kom dock systemteoretiska 

idéer sällan till användning i texter om praktiken, förutom medvetenhet om dess betydelse för 

familjeterapin. 

När det gäller systemteoretiska idéernas koppling till politiken, uppmärksammar Payne att 

systemteorin inte innehåller några kritiska idéer som går till angrepp mot den sociala organisationen 

och samhällspolitiken (a.a.). 

Öquist (2003) skriver om att systemteoretiskt förhållningssätt kan bidra till att man behåller 

socialt/politiskt fokus på sitt arbete och därigenom inte drunknar i den individuella problematiken. 

Payne uppmärksammar däremot om att 

en orsak till systemteorins framgång är att i stället för att som i radikal och kritisk teori analysera och 

förkasta den existerande sociala ordningen, så analyserar man och accepterar man den. Woods och 

Hollis (1999) beskriver hur ”olika systemteorier erbjuder en kontext för en förståelse av hur det privata 

och offentliga kan samverka med varandra, hur olika förändringsagenter kan dras in i arbetet, och de 

visade för första gången även att en viktig del av teorin var möjligheten att praktiker och sociala 

instanser själva kan bli föremål för förändringsförsök (Woods&Hollis 1999, refererad i Payne, 2015, 

s.250). 

 

Payne (2015)  förklarar att systemteorins idéer passar bra med professions- och 

myndighetsstrukturer, vilka är en del av staten och präglas av makt och auktoritet. Anledning till detta 

är just det tidigare nämnda accepterandet av den nuvarande sociala ordningen. Systemteorins växande 

inflytande kan kopplas till en tid då socialt arbete expanderade och fick en tydlig roll inom statlig och 

kommunal verksamhet i många länder. Systemteorin passar även bra med psykologiska teorier, 

eftersom i stället för att förkastas, införlivas dessa teorier med ett bredare perspektiv (a.a.).  
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4 Metod 

4.1 Metodologisk ansats 

Eftersom uppsatsens forskningsfråga är inriktad på att nå en insikt om fenomen som rör personer och 

situationer i dessa personers sociala verklighet (kuratorers upplevelse av arbetet med att ge stöd till 

barn som har förlorat en förälder) och inte på att undersöka kvantifierbar data, har en kvalitativ 

intervjumetod valts för detta syfte (Dalen, 2015). 

4.2 Förförståelse 

Min förförståelse inför insamlingen av datamaterialet i form av intervjuer har formats av det jag har 

läst om ämnet i media, kunskapsöversikter och tidigare forskning. I och med att uttalanden om stöd till 

barn som har förlorat en förälder i media och även kunskapsöversikten/kartläggningarna har 

konstaterat en del brister har det påverkat mitt val av intervjufrågor. Jag har till exempel valt att fråga 

om svårigheter, rutiner, lagrum och samverkan med övriga aktörer som kan vara aktuella i arbetet med 

stöd utifrån det jag har läst. Därför kanske har min förförståelse påverkat fokus av intervjustudien. 

Däremot har jag under intervjuerna märkt att det inte har hindrat mig från att upptäcka nya insikter om 

kuratorers arbete med stöd till barn i samband med en förlust av en förälder inom palliativ vård. Vissa 

antagande jag hade när jag började med intervjuerna har inte blivit bekräftade, som till exempel, 

antagandet att barn kanske inte får stöd därför att vården saknar systematiskt perspektiv som 

uppmärksammar familjen. Sådana antagande har även bidragit till att jag väldigt tydligt har 

uppmärksammat resultat som inte har stämt med mina förutfattade meningar. Valet av intervjufrågor, 

som förstås har påverkats av det jag har läst tidigare, stämmer ändå väl med studiens syfte och har gett 

möjlighet för intervjupersonerna redogöra för sin syn på sitt arbete och personliga upplevelser av 

detsamma.  

Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen har varit systemteorin eftersom jag utifrån den kritiken 

jag hade tagit del av innan jag drog igång med uppsatsen, antog att vården saknar det systemteoretiska 

perspektivet som uppmärksammar barn som närstående. Efter de första två intervjuerna förstod jag att 

den systemteoretiska utgångspunkten kom att passa bra för denna intervjustudie, men att den kom att 

användas på ett annat sätt än jag hade planerat: eftersom kuratorernas beskrivning av deras arbete 

präglades av det systemteoretiska perspektivet valde jag att använda systemteorin i tolkningen av hur 

kuratorer upplever sitt arbete i stället för att använda den för att analysera varför/hur vården saknar det 

systemteoretiska perspektivet. 

Även om Eriksons psykosociala utvecklingsteori inte används lika mycket som systemteorin i 

tolkningen av resultaten anser jag den som relevant för att visa att kuratorerna är medvetna om hur 

viktigt det är att barnen får stöd i samband med en förlust av en förälder då några av kuratorerna 
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hänvisar till ”forskningen” (som motsvarar väl Eriksons teori) och menar att om barnen inte får stöd i 

tid, kan det i sin tur påverka deras utveckling mycket negativt långsiktigt. Samtidigt är det ett sätt att 

visa att även om kuratorerna arbetar mest utifrån det systemteoretiska perspektivet, kombineras detta 

synsätt med andra psykologiska perspektiv. 

4.3 Urval och datainsamling 

För att få tag i intervjupersoner har ett målstyrt urval använts (Bryman, 2011). För att undersöka hur 

kuratorer inom den palliativa vården arbetar med att ge stöd till barn som har förlorat en förälder har 

dessa sjukvårdsinstitutioner kontaktats: en palliativ avdelning på sjukhem, två hospice, en onkologisk 

avdelning, en kuratorsklinik och ASIH - enheter (Avancerad sjukvård i hemmet) i fem olika stadsdelar. 

För att initiera en första kontakt har sju mejl skickats och runt tio-elva samtal ringts upp (där någon har 

svarat). Detta resulterade i fyra intervjupersoner (kuratorer) som jobbar inom den palliativa vården. 

Urvalsprocessen har även haft inslag av snöbollsurval då en del av personer som svarade hänvisade till 

sina kollegor. 

För datainsamlingen har en intervjuguide med cirka 26 frågor använts. Jag använder mig av 

formuleringen ”cirka” här eftersom vissa frågor i intervjuguiden hade följdfrågor och beroende på vad 

respondenterna svarade ställde jag ibland inte alla följdfrågorna. Intervjun var indelad i flera teman 

som hade kopplingar till uppsatsens frågeställningar: Hur stödet till barn som förlorat en förälder 

fungerar inom palliativ vård; Vilka svårigheter upplevs och vad kan orsak till dessa vara; Metoder och 

Barns behov. Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer (Dalen, 2015).  Samma tema 

berördes genom att ungefär samma frågor ställdes vid alla fyra intervjuerna men kanske i lite olika 

ordning utifrån vad intervjupersonerna valde att lägga mest fokus på och svarat. Samtliga intervjuer 

genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser och tre av fyra intervjuer spelades in med 

röstinspelningsfunktion på mobilen. Intervjun som av ett tekniskt misstag inte blev inspelad, 

antecknades omedelbart efter själva intervjutillfället. 

4.4 Databearbetning och analys 

Allt intervjumaterial har transkriberats. Det transkriberade materialet har sedan analyserats med hjälp 

av en viss grad av kodning (Bryman, 2011). 

Kodning och analys. Med hjälp av kodning har allt material delats i flera teman som berördes i alla 

intervjuer och bedömdes vara mest informativa för undersökningens syfte. Därför kan man säga att 

kodningen i analysprocessen av uppsatsens empiriska material är präglad av en fokuserad kodning. 

Denna form av kodning beskrivs av Charmaz som en process då man utifrån det data man har tagit 

fram lägger mest tyngd på de vanligaste koderna och de koder som kan ge mest information 

(Charmaz, 2006, refererad i Bryman, 2011). Att närma sig materialet på det sättet föll sig ganska 
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naturligt eftersom alla fyra kuratorerna har kommit med liknande beskrivningar av hur de upplever sitt 

arbete och de har identifierat samma typ av svårigheter. Utifrån de fyra temana i intervjuguiden -Hur 

stödet för barn fungerar inom palliativ vård; Svårigheter, Metoder och Barns behov har det empiriska 

datamaterialet delats in i dessa teman som presenteras i resultatdelen: Roll i arbetet (fokus på skolan, 

fokus på nätverk, information till barnet, att hänvisa vidare); Förutsättningarna (föräldrarnas 

inställning, organisatoriska förutsättningar); Svårigheter; Barns behov/bra stöd och Helhetsperspektiv. 

Temat Metoder, som var inkluderat i intervjufrågorna, återfinns inte som tema bland resultattemana. 

Detta beror på att jag under intervjuerna insåg att kuratorernas arbete med att ge stöd till barn som har 

förlorat en förälder inom palliativ vård inte pågick under en lång tidsperiod utan mest bestod av några 

enstaka samtal. Dessa samtal präglades ofta av stödjande och informativ karaktär med syfte att stödja 

föräldrarna med att ge stöd åt sina barn och se till att barn fick information. Barn som behövde mer 

omfattande stöd hänvisades vidare. Metoder bedömdes av denna anledning som ett irrelevant tema. 

Detta sätt att arbeta skulle också kunna benämnas som en metod och då skulle rubriken behållas men 

att fokusera på själva metoderna var inte riktigt målet med intervjustudien. Om metoder hade 

uppmärksammats i resultatdelen, skulle detta även leda till en utökning av forskningsöversikten med 

presentation av olika metoder inom det aktuella området men utrymmet för det saknades. 

Det empiriska intervjumaterialet tolkades sedan med utgångspunkt i kunskapsöversikten, tidigare 

forskning och teorier. Systemteorin har valts som huvudteori för att analysera hur kuratorer förhåller 

sig till sitt arbete, eftersom det under samtliga intervjuer framgick att intervjupersonerna använde sig 

av det systemiska perspektivet med fokus på helheten och individen i dennes sammanhang. 

4.5 Kritisk metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod för att undersöka hur stödet för barn inom den palliativa sjukvården fungerar 

och att kuratorer valdes ut som intervjupersoner kan kanske ifrågasättas med tanke på att en 

kartläggning med enkätstudie eller en intervjustudie med barn som har förlorat en förälder skulle vara 

mer relevant och skulle öka studiens generaliserbarhet. Uppsatsen frågeställningar har dock 

formulerats med hänsyn till att mer djupgående kvalitativa undersökningar kan bidra med 

kunskaper/insikter som inte kan fås svar på i enkätstudier. Även om intervjustudier med barn säkert 

skulle bidra med värdefulla insikter om deras upplevelser och behov, har denna typ av studie valts bort 

på grund av etiska skäl (kan var obehagligt att bli påmind om smärtsamma upplevelser eller dela mig 

sig av dem till en främling). Juridiska aspekter som rör intervjuer med barn var en annan anledning till 

varför dessa intervjuer valdes bort. Valet av kuratorer som intervjupersoner och fokus på deras 

upplevelser av arbetet kan motiveras med att de antas besitta kunskaper och erfarenheter som kan 

bidra till att forma en uppfattning om behovet och möjliga förbättringar på området. 
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Att studien utfördes i en väldig liten skala försvårar dess bidrag till generella slutsatser. 

Rekryteringen av intervjupersonerna tog längre tid än förväntat och jag har begränsat mig till bara fyra 

intervjuer av bland annat tidsbrist men upplevde även att jag hade tillräckligt med material för att 

kunna analysera det och skriva en uppsats. Självklart hade flera intervjuer ökat studiens validitet, 

samtidigt som det alltid är svårt att generalisera från ett resultat som handlar om vissa personers 

upplevelser eller inom kvalitativ forskning i övrigt. Jag hänvisar därför i denna studie (i följande 

kapitel) till ett alternativt tillvägagångssätt för generalisering som används inom kvalitativ forskning 

och presenteras av Agnes Andenæs (2001, refererad i Dalen, 2003). 

Av ett tekniskt misstag, blev en av intervjuerna inte inspelad, vilket upptäcktes direkt efter det 

avslutade samtalet. I stället antecknades allt (som hade memorerats) någon minut efter det avslutade 

samtalet. Av denna anledning citeras aldrig kuratorn från denna intervju utan allt material från denna 

intervju återges indirekt.  

4.6 Studiens tillförlitlighet 

Överförbarhet eller extern validitet (generaliserbarhet) avser i vilken utsträckning resultat av en studie 

kan överföras till andra grupper än den redan undersökta. Begreppet extern validitet är hämtat från den 

kvantitativa forskningstraditionen som präglas av ett stort urval och en större representativitet och blir 

därför svårt att tillämpa inom kvalitativa studier där urvalet är betydligt mer begränsat. Agnes 

Andenæs (2001, refererad i Dalen, 2003) föreslår därför ett alternativt tillvägagångssätt för 

generalisering. Hon anser att mångfalden och variationen som förekommer i populationen inte 

återspeglas av kvantitativ forskning då dess generalisering är begränsad till utsagor om genomsnitt och 

variansfördelning i populationen som helhet. Den som tar emot informationen om 

forskningsresultaten, avgör hur användbar den är för andra situationer, förklarar Andanæs (a.a.). För 

detta behöver forskaren vara noggrann och ge tillräcklig och relevant information och komma med 

utförliga beskrivningar, som både beskriver och tolkar de områden som presenteras. I denna studie har 

detta eftersträvats genom att ge en översikt av relevant kunskap, teori och forskning om ämnet, 

utförlig återgivning av resultaten av kuratorers upplevelser av sitt arbete som sedan har tolkats i ett 

sammanhang av tidigare forskning och teorier. 

Intern validitet i en kvalitativ studie avser trovärdighet i forskarens tolkningar, vilka måste kunna 

valideras i relation till hur man uppfattar helhetsbilden. Tolkningarna utgår ifrån intervjumaterialet, 

därför är det viktigt att beskrivningarna från informanterna (intervjupersonerna) är valida, tydliga och 

fylliga (Dalen, 2003). Intern validitet i denna studie har eftersträvats genom att till exempel se till att 

intervjuguidens frågor i denna studie motsvarar problemformuleringen väl och ger intervjupersonerna 

möjlighet att komma med fylliga uttalanden vilka sedan har ordagrant dokumenterats. 
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Reliabilitet anses som svår att uppnå i kvalitativa studier då det förutsätter att metoderna för 

insamling och analys av data på ett acceptabelt sätt ska kunna kontrolleras av andra forskare och själva 

undersökningen ska kunna upprepas. Detta är svårt att kräva i en kvalitativ studie, eftersom forskarens 

roll i en sådan studie är just en viktig faktor och rollen utformas i samspel med informanten och med 

hänsyn till den aktuella situationen, vilka förändras och blir svåra att eftergranska (Dalen, 2003). Även 

om till exempel presentation av förförståelsen inför denna intervjustudie kan ses som ett försök att öka 

reliabiliteten, blir den svår att uppnå i denna kvalitativa ansats. 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

I uppsatsen har de etiska kraven, sammanfattade i boken Intervju som metod av Monica Dalen, följts. 

Dessa krav utgår i sin tur ifrån etikprövningslagen samt Forskningsetiska principer för humaniora och 

samhällsvetenskap (Dalen, 2015).  

Krav på samtycke har följts genom att alla intervjupersoner har ställt upp för intervjuerna frivilligt 

och efter att ha blivit delgivna information om undersökningens syfte. 

Krav på information har följts i och med att alla intervjupersonerna har fått information som rör 

undersökningens syfte, huvudman, att deltagande är frivilligt och om rätten att när som helst avbryta 

sin medverkan, om sekretess och konfidentialitet. 

Krav på konfidentialitet har följts genom att alla personliga uppgifter kopplade till 

intervjupersonerna har sekretessbehandlats och även arbetsplatser och namn på institutioner där 

intervjupersoner arbetar har i det mån det går avidentifierats.  

Krav på skydd för barn är inte riktigt aktuellt för denna studie då inga barn har intervjuats. Det har 

ändå uppmärksammats att ibland kom kuratorer med exempel på olika situationer från deras 

yrkespraktik där barn var inblandade. De använde givetvis inga namn men återgivning av dessa 

historier i uppsatsen har undvikits. I de enstaka fallen där det behövts, har så lite information som 

möjligt eller beskrivning av situation som skulle kunna avslöja barns identitet använts. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från fyra intervjuer med kuratorer inom palliativ vård. Två av 

kuratorerna arbetar på ASIH-enheter, en arbetar på ett hospice och en på en palliativ avdelning på ett 

sjukhus. I syfte att avidentifiera kuratorerna benämns de som ”kurator A”, ”kurator B”, ”kurator C” 

och ”kurator D” eller med pronomina ”hon” (oavsett deras kön i verkligheten). 

För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar om hur kuratorer upplever sitt arbete, presenteras 

resultat under rubriker som motsvarar de teman som har återkommit under intervjuerna och 

identifierats som mest informativa i samband med studiens frågeställningar. Dessa har syftat på att ta 

reda på hur kuratorer upplever sitt arbete, vilka svårigheter de upplever att de stöter på i arbetet och 

vad dessa kan bero på, enligt kuratorerna. Med syftet att göra resultatmaterialet mer överskådligt har 

även underrubriker använts. Det som var mest utmärkande i alla intervjuer är att alla kuratorer gav 

liknande svar kring hur de arbetar och vad som är viktigaste i deras arbete, trots att det samtidigt har 

framgått att det saknas tydliga riktlinjer för hur de ska stödja barn i dessa situationer.  

5.1 Roll i arbetet 

I samtal kring kuratorers roll i arbetet har det i samtliga intervjuer framgått att kuratorerna alltid lägger 

mest fokus på att inhämta information om hur barnens nätverk bestående av familj och skola fungerar. 

Kuratorerna har berättat att de i första hand försöker få fram information om barnets sociala 

sammanhang via föräldrarna men tycker att det även är viktigt att skolpersonal är informerade om vad 

som händer i familjen så att de kan uppmärksamma barnens beteende och agera om något är 

avvikande.  

5.1.1 Fokus på att stödja föräldrarna 

Valet att stödja barnet via föräldrarna motiveras med bland annat ett långsiktigt tänkande: den 

kvarlevande föräldern är den viktigaste vuxna personen i barnets liv och kommer att finnas nära barnet 

även i framtiden. Kurator D ger en ganska målande beskrivning av sin roll i arbetet med att stödja 

föräldrarna: ”De viktigaste att de har kittet mellan sig än att vi i vår profession går in och är ett kitt. 

Det bästa är att man går in och smörjer kittet än att man själv är kittet, om jag uttrycker det så”. Dessa 

meningar sammanfattar ganska väl hur kuratorerna ser på sina uppgifter: med hänvisning till 

långsiktigt tänkande och fokus på styrkor och fungerande relationer försöker de först och främst stödja 

kvarlevande föräldrar i deras föräldraskap. 
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En annan förklaring till varför kuratorerna helst vill arbeta med föräldrar är deras vilja att undvika 

att som en utomstående inskränkta på barnens liv. Med andra ord uttryckt ”… att man inte river upp 

dem för mycket”, enligt kurator A. 

Under intervjuerna har det framgått att även de officiella riktlinjerna på en av arbetsplatserna för 

dem intervjuade kuratorerna (Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH) efterfrågar att kuratorn ska agera 

via föräldrar och inte ha så mycket kontakt med barnen. Läkarna frågar alltid patienten vid 

inskrivningen på ASIH om det finns barn i familjen. Om så är fallet, hänvisas alltid föräldern till 

kuratorn och då får kuratorn träffa föräldern själv först och ibland föräldern och barnet tillsammans för 

att hjälpa dem att prata med varandra. Vid dessa samtal försöker kuratorn hålla sig till rollen som en 

samtalsledare. Kuratorerna uppger dock att det inte alltid är föräldrarna själva som vill ha kontakt. 

5.1.2 Fokus på skolan 

De intervjuade kuratorerna anser att skolan har en väldigt viktig roll i att stödja det drabbade barnet 

och försöker därför alltid att uppmuntra föräldrarna att informera skolan om det som händer, så att 

barnet kan få stöd i sin vardagliga miljö. Att kontrollera huruvida skolan är insatt är ett sätt att försäkra 

sig om att barnet kommer att få det stödet som det behöver, men även ett sätt att tänka långsiktigt: 

behovet av stöd kan ju uppstå senare. Därför är inhämtning av information kring barnets skolsituation 

också en viktig del av kuratorers arbete. Kurator B:  

Självklart, men jag brukar också försöka undersöka huruvida skola eller förskola känner till det, för jag 

tänker att de behöver få kännedom, så att de kan stötta barnen på ett bra sätt. Det är de som ser, som 

finns nära barnen varje dag. Och ska finnas nära barnen under en lång tid framöver. 

 

 Kuratorn tillägger att hennes erfarenhet är att förskolan gör oftast ett mycket bra arbete och har någon 

form av behandlingsplan, i alla fall de förskolorna hon har varit i kontakt med. Hon upplever också att 

de har varit bra på att involvera hela skolan/förskolan i det som händer genom till exempel även 

informera övriga barns föräldrar så att de vet varför deras barn pratar om att någon har dött när de 

kommer hem. 

Kurator C berättar att det är jätteviktigt att personalen i skolan har en mental förberedelse på vad 

som kommer att hända, att de vet vad som händer hemma hos barnet. Hon förklarar också att hon även 

kan hjälpa till med att informera skolan om föräldern känner att denne inte orkar med det. 

Även om det förväntas att föräldrarna ska ta kontakt med skolan själva, säger kurator D att hon 

motiverar föräldrar att ta kontakt med skolan. ”Jag säger alltid till föräldrarna om att det är jättebra om 

skolan vet om att mamma eller pappa är döende för ett barn kan reagera när som helst. Och det kan 

vara under skoltid”. Hon brukar också hjälpa till med att informera skolan, tillsammans med föräldern, 

om föräldern tycker att kontakten med skolan inte fungerar bra. 

Dessa resonemang illustrerar vikten av att involvera barnets nätverk men även betydelsen av 

långsiktigt tänkande när det gäller att planera stöd för barn som har förlorat en förälder. 
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5.1.3 Information till barnet 

En annan återkommande beskrivning av rollen i arbete med barn som har döende föräldrar i palliativ 

vård är att kuratorerna hjälper till med att barnen ska få information om förälderns sjukdom och 

situation. Barnen får möjlighet att träffa läkare som kan berätta vad exakt mamma eller pappa lider av 

och vad det innebär. Kurator B säger: ”Barnen har ju också precis, de har ju rätt till information på 

samma sätt som vuxna har. Då kan vi bjuda in doktorn som får komma och berätta”. Det som kuratorn 

tar upp i detta svar, om att barn har rätt till information på samma sätt som vuxna har, kan kopplas till 

barns rätt till information enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Att informera barns föräldrar om dessa 

rättigheter och uppmuntra dem till att göra barn delaktiga är en annan viktig del i kuratorers arbete. 

Det framgår av kuratorers svar, att de brukar hänvisa till lagen i dessa uppdrag. Kurator B:” Barnen 

har ju rätt, enligt Hälso- och sjukvårdslagen att få information, så det är klart att vi jobbar på det och 

att jag förhör mig om det, att de verkligen har information...”. 

5.1.4 Att hänvisa vidare 

Även hänvisning till övriga aktörer som kan ge stöd till barnen ingår i kuratorernas beskrivning av sin 

roll i arbetet. Hänvisning kan ske vid behov, men kan även vara ett rutinmässigt inslag i kuratorernas 

arbete. Kuratorerna kan behålla kontakten med den drabbade familjen bara under de tre första 

månaderna efter dödsfallet vilket innebär att hänvisning ger en möjlighet för det aktuella barnet att få 

det stöd som behövs ifall behovet har uppstått eller kommer att uppstå senare. Kurator C har det som 

rutin att hänvisa alla föräldrar till Randiga huset, som har stödgrupper för barn men även kan ge stöd 

till föräldrar. Hon brukar först ringa upp en person som jobbar på Randiga huset för att ge den aktuella 

förälderns kontakter. När det sedan har gått sex månader efter dödsfallet, brukar kuratorn ringa upp 

föräldern och informera om att den kommer att bli uppringd av en person från Randiga huset. Denna 

praktik av hänvisningen har kurator C som rutin och berättade att det ingår i riktlinjerna på hennes 

arbetsplats att hänvisa föräldrarna vidare. Det är också intressant att påpeka att kurator C tycker att det 

måste gå minst sex månader efter dödsfallet för att barnet ska kunna ta till sig stöd i form av någon 

gruppverksamhet. 

Kurator D berättar att om föräldern är orolig eller om det låter som att barnet behöver upprätta en 

kontakt med BUP kan hon antingen ringa dit själv eller skriva en remiss. Hon berättar att en av 

anledningarna till en BUP-kontakt kontakt kan vara att barnet utvecklar ätstörningar, till exempel. 

Samma kurator är noga med att vid hänvisning till övriga aktörer och initiering av ny kontakt (med till 

exempel socialtjänsten eller skolan) göra föräldern delaktig från första början: ”Oftast gör jag inte så 

att jag säger ”då ringer jag”, utan jag vill ha föräldern med för det är det kittet som ska funka”. 

Kurator B hänvisar till olika aktörer som kan ge stöd för barn i liknande situationer, några av dem 

hon nämner är Randiga huset, Ersta Vändpunkt, Södra sjukhuset, Svenska kyrkan. 
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5.2 Förutsättningarna 

5.2.1 Föräldrarnas inställning 

Kuratorerna berättar att de ofta möter föräldrarnas vilja att skydda barn genom att inte berätta om vad 

som händer. Kuratorernas inställning till det är dock väldigt tydlig. Enligt dem är det mer skadligt att 

utesluta barn och att låtsas som att ingenting händer, eftersom barn ändå förstår väl att någonting inte 

stämmer och kan då hitta på egna fantasier. Detta kan vara mycket mer skadligare för dem än 

sanningen.” Man tror att man skyddar, men man tar ifrån dem något”, säger kurator A. 

Att informera barn är viktigt för att kunna stödja dem i förlusten på bästa möjliga sätt så att de tar 

minst möjliga skada och kan bättre bearbeta det som händer. Kurator C kommer med ett exempel som 

hon upplevde som smärtsamt att bevittna: en ensamstående mamma som var döende och valde att inte 

berätta för sitt barn om det. Efter hennes bortgång skulle barnet få bo hos en nära släkting. Kurator C 

menar att det säkert bör finnas forskning på att de barn vars föräldrar har varit öppna och gjort dem 

delaktiga, bearbetar förlusten mycket bättre. 

Kurator D brukar uppmuntra föräldrarna till att prata med barnen och menar att det handlar mycket 

om att svara på frågor som barnen har och vara så tydlig och ärlig som man kan. ”För många gånger är 

barns fantasier mycket jävligare än verkligheten”, förtydligar kuratorn. 

Hur mycket barn vågar prata om döden och hur de ställer sig till samtal om döden beror väldigt 

mycket på vilket klimat föräldrarna skapar kring detta ämne, menar kuratorerna. Kurator C förklarar 

att det är föräldrarna som ger den känslomässiga tillåtelsen att prata om döden, att det är de som 

bestämmer om man får prata om döden i familjen eller inte och då förhåller sig barn till det. 

 Barn känner av vad de får eller inte får prata om och att det även avgör om de törs ställa de svåra 

frågorna.” Vi tar ju väldigt mycket hänsyn till varandra och det gör barn också”, säger kuratorn B. 

Av intervjuerna framgår att det inte är många familjer i vilka det pratas öppet om döden. Det blir 

som att man hoppas att det inte ska hända. Hur man ställer sig till att prata om döden med sina barn 

kan också bero på hur rädd man själv är för att dö, förklarar kurator A. Hon fortsätter med att berätta 

att det inte är länge sedan då barn inte fick närvara på begravningar och hon tror att det fortfarande är 

så på många ställen. 

När det kommer till begravningar, kommer det fram att det är viktigt att vid förlusten diskutera 

även begravning med barnen. Det är bra om man kan förbereda barnen inför begravningen, förklara 

hur det kommer att se ut, varför vissa saker görs på ett speciellt sätt, att göra minnessaker och 

liknande, beroende på vad man har för kulturella traditioner också. Efteråt är det mycket viktigt att 

fråga barnet hur det var och hur det kändes.  
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Av kuratorernas berättelser växte det fram en samstämmig bild av att föräldrarnas inställning till att 

göra barnen delaktiga vid dödsfallet är en mycket viktig förutsättning för kuratorernas arbete och 

påverkar hur mycket kuratorn kan göra för det aktuella barnet. 

5.2.2 Organisatoriska förutsättningar 

Vid tiden för intervjuernas genomförande hade lagen som beaktar barns som anhörigas behov i vården 

varit i kraft i cirka sex år. Av denna anledning var det intressant att uppmärksamma vilket inflytande 

denna lag har haft för kuratorernas arbete med att stödja barn som anhöriga i den palliativa vården. 

Kuratorerna beskriver att denna lag ser de som ett bra stöd i arbetet. Kurator D berättar: ”Så det är ett 

gott stöd för oss socionomer, för det har varit lite skiftande sedan 1985, sen jag har varit med, hur pass 

... vilken styrka det haft med närstående och barnperspektivet”.  

I intervjuerna framgick det att när lagändringen infördes var det kuratorers uppgift att tala om för 

sjukhuspersonalen vad som gällde, men så småningom har det blivit en högre grad av medvetenhet 

kring det bland sjukhuspersonalen också.  

Kurator D berättar dock att enligt hennes upplevelse är det fortfarande så på de vanliga (inte 

palliativa) sjukhusen, att där är det mest socionomer/kuratorer som bevakar barnens rättigheter. 

 Lagen har dock ändå haft en kraftfull effekt för kuratorers arbete, eller som kurator B uttryckte: ”... 

men jag tror att det som är bra med den här, det är att man får mer kraft i det här: nu har vi det på 

pappret, det här måste vi liksom göra i den mån vi får och kan”. 

En annan viktig organisatorisk förutsättning i kuratorernas arbete är rutinerna kring hur barn som 

anhöriga upptäcks. Under intervjuerna framkom det att inom palliativ vård finns det rutiner för att 

upptäcka om det finns barn i patientens familj. Läkarna och sjuksköterskor som ansvarar för 

inskrivningen brukar fråga om det finns minderåriga barn. En av kuratorerna har även berättat att hon 

även gärna vill veta om det finns barn som är mellan 18 och 28. Detta förklarar hon med att denna 

grupp är mycket sårbar och saknar resurser från samhället. Därför erbjuds på det sjukhuset där 

kuratorn jobbar en stödgrupp för dessa unga vuxna. ”Man mår rätt pyton, man är inte så stor. Man är 

inte så stor som man tror”, så definierar kuratorn unga vuxna som har förlorat en förälder. 

Efter inskrivningen hänvisar läkarna föräldrarna till kuratorn. Oftast brukar kuratorn träffa 

föräldern och om det behövs, barnen. 

På frågor om riktlinjer svarar två av fyra kuratorer att de saknar gemensamma riktlinjer kring 

arbetet med barn som behöver stöd. Kurator B förklarar: ” Men att det jag kanske kan känna lite är att 

det finns inga färdiga handlingsplan, att såhär ska vi göra minsann...”.  

Ett intressant faktum, som framgick under en av intervjuerna var att kurator C berättade att hon var 

med i en arbetsgrupp som skulle utarbeta gemensamma riktlinjer för Stockholms läns landsting kring 

hur man ska ge stöd för barn som har förlorat en förälder. Enligt henne fanns det vid tidpunkten för 
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intervjuerna ett gemensamt kunskapsunderlag som bygger på kunskap om vad som är bra stöd och 

även lite allmänna råd men det fanns ingen konkret gemensam plan. 

En kurator hänvisar till Hälso- och sjukvårdslagen när hon får fråga om de organisatoriska 

förutsättningarna för sitt arbete. 

Förutom riktlinjer och rutiner kring arbetet har alla kuratorer hänvisat till en annan viktig 

förutsättning av deras arbete: möjligheten att följa upp den avlidnes familj under en period av tre 

månader efter dödsfallet. Kurator B tycker att denna begränsning gör att hon känner att de tappar 

familjen: ”Alltså under tiden så kan de få ganska mycket uppbackning så, men vad får de för stöd 

sedan? För där tappar ju vi...”. Kurator D säger däremot att möjligheten till stöd under 

uppföljningstiden används ”ganska flitigt” och ser det som en möjlighet att följa upp: ”Och är det så 

att det kvarstår någon form av svårighet eller problematik, då kan jag aktualisera. Ibland skriver jag 

remisser eller knyter upp kontakter eller föreslår om det behövs längre kontakt av olika orsaker”.  

Sammanfattningsvis är det intressant att uppmärksamma att organisatoriska förutsättningar som har 

identifierats av kuratorerna går att koppla till tydliga avgränsningar i form av till exempel lagrum, men 

likaså till avsaknad av gemensamma riktlinjer för hur arbetet ska genomföras praktiskt. 

5.3 Svårigheter 

I svaren på frågor kring vilka svårigheter kuratorer upplever i sitt arbete har det framkommit att dessa 

svårigheter är i en viss utsträckning beroende av juridiska och organisatoriska förutsättningar men 

också som det redan har nämnts, även av föräldrarnas inställning till att prata om döden med sina barn. 

Kurator B berättar att hon jobbar på det att barnet ska få information, genom att förklara för 

föräldrarna att det är bra för barnen att vara informerade, men samtidigt uppger hon: ”Men jag kan 

inte, jag får inte tvinga mig på barnen på något sätt”. Denna mening behöver nog sättas i ett 

sammanhang av att det är föräldrarna som måste ge samtycke till stödsamtal och det är därför kuratorn 

upplever att det finns vissa begränsningar i hur mycket hon får engagera sig.  

Av det följer att familjens inställning till att få/ta hjälp är mycket viktig. Kurator B definierar att 

svårigheterna i arbetet är beroende just av detta: ” Det beror ju på om man blir insläppt, om man vill ha 

hjälp”. Hon tycker även att kontakten med barn försvåras av att hon som kurator inom sjukvård inte 

kan träffa barnet i den naturliga miljön: ” ... det blir inte på det här naturliga sättet som en skolkurator, 

som kan träffa dem, som kan komma och träffa dem i skolsituationer ... jag menar de pratar ju inte om 

de inte känner förtroende för en”. 

Kurator C upplever också att det är svårt att höja sin kompetens för att bättre kunna nå de 

familjerna som tackar nej till stöd men verkligen skulle behöva det. Hon förklarar att just denna 

kompetensutveckling inte prioriteras (av ledningen) i och med att barnfamiljen inte utgör en så stor del 

av deras patientgrupp inom ASIH. Kuratorn upplever dock att hon skulle behöva just denna typ av 
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kompetensutveckling, med tanke på att hon ibland upplever att det finns familjer som tackar nej till 

stöd fast hon ser att barnet verkligen skulle behöva det. Hon berättar även att ibland i sådana 

situationer försöker ASIH- sjuksköterskorna, som ofta befinner sig hemma hos familjen, närma sig 

barnen och stödja dem. 

Förutom svårigheterna som kan kopplas till föräldrarnas inställning till att inkludera barnen, har en 

kurator också upplevt att det svåraste för henne är att nå tonåringar: ”... de har lätt att smyga in och gå 

undan”. Hon förklarar att hon då försöker vara lite försiktig och leta alternativa sätt att etablera 

kontakt, som till exempel genom att börja småprata med dem i korridorerna på avdelningen eller när 

de sitter i soffan med sina mobiler. Samtidigt konstaterar kuratorn att ”Man måste också respektera 

individen. Man kan inte tvinga sig på utan man kan bara bjuda upp till vals, men vill de inte dansa, så 

går det inte att tvinga någon”. 

Ytterligare ett exempel på icke-organisatoriska svårigheterna är situationer där kuratorn ska stödja 

barn från separerade familjer. Kurator A har berättat att hon i sitt arbete har stött på svårigheter med att 

stödja och inkludera barn vars föräldrar är separerade och förhållandet med den nya styvföräldern inte 

fungerar så bra, då kan barnet bli exkluderat och behöver hjälp med att kunna vara med sin förälder 

under den sista tiden hen lever.  

Ett annat intressant exempel på vilka svårigheter kuratorer kan identifiera i sitt arbete handlar mer 

om vilka svårigheter de kan se att de drabbade familjerna stöter på och hur det indirekt påverkar hur 

mycket kuratorn kan bidra med. Dessa svårigheter handlar också om hur mycket vissa beslut eller 

rutiner på mer övergripande nivå kan påverka enskilda patienters liv. Kurator C har uppmärksammat 

ett ganska problematiskt förhållande till cancerpatienter inom den vanliga sjukvården (utanför den 

palliativa) som kan ha betydelse för patientens anhöriga, inte minst barnen. Till skillnad från den 

palliativa vården, är läkarna inom den övriga vården mycket benägna att erbjuda patienten som 

befinner sig i livets slutskede mycket intensiva behandlingar, vilka försämrar livskvalitén avsevärt och 

innebär att patienten inte orkar vara med familjen, prata med barnen etc. Detta påverkar förstås hela 

familjen och hela situationen för barnen försvåras. Inom den vanliga sjukvården är det ingen som 

tänker att i stället kanske erbjuda inte lika intensiv behandling med färre biverkningar och i stället 

fokusera på livskvalitén. 

5.4 Barnens behov 

Som svar på frågan vad barn som har förlorat en förälder behöver mest, berör kuratorerna dessa 

faktorer: bra stöd ifrån den efterlevande föräldern och nätverket, betydelsen av individualitet, vikten av 

ärlighet och tydlighet i samtalen. Likaså betonas vikten av att vara förberedd på att behovet av stöd 

kan uppkomma när som helst och att barnet bemöts där det är. Kuratorerna framhåller också att 

överhuvudtaget få stöd vid förälderns bortgång är väldigt avgörande för barnets utveckling och 
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psykiska hälsa och två kuratorer hänvisar till forskning om att barn som inte får det stödet mår mycket 

sämre senare i livet.  

Kurator A lyfter upp att det som barnet behöver mest efter att ha förlorat sin ena förälder är stöd 

ifrån den kvarlevande föräldern. En annan avgörande faktor som identifieras av en annan kurator, är 

att barnet måste veta att den kvarlevande föräldern också får stöd i sin sorg ”för det också är tungt för 

ett litet barn att leva med en ledsen förälder. För annars tar barnet ansvar för dem också”. Dessa svar 

hänger väl ihop med kuratorers arbetssätt, då de först och främst fokuserar på att stödja den 

efterlevande föräldern så att denna kan förse sina barn med det stöd de behöver. 

Det har också poängterats att det viktigaste är att möta barnet där det finns i och med att inte alla 

barn vill prata om sina upplevelser, men de behöver ändå att bli sedda. Ibland räcker det därför, enligt 

en av kuratorerna, att personen som vill stödja barnet kan visa att hen är beredd att lyssna om barnet 

vill prata, men bara på barnets villkor:” … jag finns här för dig om du vill”.  

Att det är ganska individuellt när det gäller hur man definierar ett bra stöd lyfts också upp samtidigt 

som betydelsen av barnets nätverk återigen betonas: ” ... det är bra att det finns andra vuxna som ser”. 

Kuratorn förklarar att när man ska stödja i samband med själva dödsfallet, så är det viktigt att ” den 

personen hade funnits nära under resans lopp”. 

För att understryka vikten av att barn som förlorar en förälder måste få hjälp, hänvisar kurator B till 

forskning om att barn som inte får hjälp i samband med förälderns död, har farit väldigt illa senare: 

”man ser det mycket på unga vuxna, sedan när man kommer till den åldern att det är då det kommer 

tillbaka på något sätt... De hade behövt bli synliggjorda på något sätt och fått stöd och fick inte det”. 

I resultatet från intervjun med kurator C har det också framgått att barn som inte får stöd i tid klarar 

sig sämre i livet senare och utifrån detta har även ett resonemang om det motsatta utvecklats. De 

barnen som klarar sig igenom denna kris kommer förmodligen vara bättre rustade för övriga 

motgångar i livet, då dessa inte kan motsvara det som de redan har gått igenom, menar kuratorn. 

Individuella behov har även påpekats i en till av intervjuerna, samtidigt som kuratorn i denna 

intervju också har uppgett att det är viktigt att prata med barnen, vara ärlig och tydlig. Sedan förklarar 

hon också att barnets reaktioner kan komma långt senare, i olika situationer, som till exempel högtider, 

när man lär sig simma, tar studenten eller liknande. Då är det viktigt ”att man möter barnet när det 

kommer och det kan komma i olika, alla möjliga situationer”. Hon tycker också att det är även viktigt 

att vara uppmärksam på om det blir komplikationer: ”det finns hjälp att få”. 

På frågan om vad det beror på när man upplever att man har lyckats bra med att stödja barnet, 

svarar kurator D: ”Alltså oavsett av profession, så är det mötet mellan människor, det mänskliga mötet. 

Det är ett kitt av att vara en medmänniska, ett kitt av kunskap och erfarenhet”. 
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Kuratorerna upplever stödgrupper för barn som ett mycket bra sätt att bearbeta sin förluster. 

Kurator C hänvisar alltid föräldrarna till Randiga huset, som har stödgrupper för olika åldersgrupper 

men där även föräldrarna kan få stöd.  

Randiga huset återkommer i intervjun med kuratorn D, som ett exempel på att både barn och 

föräldrar kan få hjälp där. Hon nämner även en annan grupp där man jobbar med lekterapi i 

barngrupper men samtidigt försöker leda en grupp för föräldrar. Kuratorn hänvisar till att det är viktigt 

för barnet att veta att föräldern också får stöd, detta kommer att gynna barnet och är ett mycket smart 

sätt att ge stöd på, tycker kuratorn. 

Genom att ta upp ett exempel på stödgrupper för unga vuxna, beskriver kurator B ganska väl 

huvudprincipen för hur dessa grupper fungerar: ”… de har liknande erfarenheter, får dela det och finna 

stöd i varandra och så”. Alla stödgrupper för barn benämner hon också som ” mycket välgörande i alla 

fall”. 

Kurator A berättade att genom att få småbarn att rita när hon brukade träffa dem på sjukhuset (på 

sin tidigare arbetsplats) lyckades hon göra dem mer delaktiga. De brukade hänga upp sina teckningar i 

pappas eller mammas rum. Samtidigt var det ett bra sätt att uttrycka känslor: ”De ritar familjen och 

ritar den här lilla, så de känner sig, som den minsta i världen, tummelisa”. Kuratorn påpekar också att 

småbarn har möjlighet bearbeta sina upplevelser via leken: ”De tar ju ut allt i leken”. 

5.5 Helhetsperspektiv 

Ingen av intervjufrågorna har innehållit ord som ”förhållningssätt” eller ”perspektiv” och var mer 

ämnade att beröra vilka metoder kuratorerna använder sig av. Med tanke på detta blir det intressant att 

påpeka att i alla intervjuer har kuratorerna i mer eller mindre tydliga formuleringar uttryckt att de har 

ett helhetsperspektiv i sitt arbete.  

Helhetssyn kan ses som det som utmärker kuratorers profession gentemot läkarna, enligt kurator A: 

”Och det är ju läkarna som har det största ansvaret men kuratorn är den som ser helheten”. 

Under intervjun framgår det att kurator B ser helhetstänkande som en av de viktigaste kännetecken 

för ASIH: ” ... det är det som är grejen när man har ASIH: att man ser alla, hela familjen och hela 

nätverket.” Prioritering av livskvalitén är ett annat kännetecken för ASIH, vilket också framgår i 

intervjuerna. 

I en intervju benämndes systemteori som ett arbetssätt som socionomer i vården väljer att utgå ifrån 

även om det arbetssättet inte är etablerat i vårdsammanhang: ”Dels så jobbar ju vi socionomer enligt 

systemteorin där vi ser en person i ett sammanhang, så vi har ju med oss det, men inom vården har det 

ju inte varit så ...”. 

För att sammanfatta det som sades i intervjuerna om helhetsperspektiv: att uppmärksamma hela 

familjen och hela nätverket definieras av kuratorerna som ett ganska självklart sätt att arbeta inom den 
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palliativa sjukvården, där patientens livskvalité prioriteras. Samtidigt kan kuratorerna identifiera att 

deras benägenhet att se helheten inte riktigt delas av vårdpersonalen och är mer utmärkande just för 

socionomyrket. 

5.6 Analys 

Av kuratorernas upplevelser av arbetet med att stödja barn som har förlorat en förälder inom palliativ 

sjukvård framgår det att deras arbete präglas av strävan att uppmärksamma barnet i olika sociala 

sammanhang, som familj, skola, släktingar och hur förhållandena där fungerar. 

Det mest problematiska som alla kuratorer nämner på ett eller annat sätt är att det uppstår en 

motsättning mellan barnens rättigheter och behov och föräldrarnas rättigheter. Kuratorer uttrycker att 

som kurator blir man inte alltid insläppt och även om kurator ser att barnet skulle behöva stöd, tackar 

föräldrarna nej till stödsamtalen. Vissa föräldrar väljer ibland att inte informera sina barn om att de är 

sjuka. Alla kuratorer understryker vikten av att göra barnen delaktiga i det som händer och menar att 

det gynnar barnet. De försöker utgå ifrån Hälso- och sjukvårdslagen och informera föräldrarna om att 

barn har rätt till information och stöd samtidigt som de inte kan inkräkta på föräldrars rättigheter och 

prata med barnen utan deras samtycke. Kuratorerna menar också att det är föräldrarnas inställning till 

att prata om döden som avgör om barnen kommer att våga göra det, det är föräldrarna som ger den 

känslomässiga tillåtelsen. 

Att kuratorerna fokuserar mycket på barnet och dess behov i olika sammanhang (t.ex. skola och 

familj) kan möjligtvis förklaras som ett försök att hitta en lösning på den konfliktfyllda situationen där 

de måste se till att barnens men även föräldrarnas behov blir bemötta utan att inkräkta på någons 

rättigheter. Detta förhållningssätt stämmer även bra överens med huvudbeskrivningen av 

systemteoretiska idéer: 

System inriktas på samband mellan familjer, på de resurser dessa är i besittning av och på att hjälpa att 

dessa kopplingar ska fungera bra. Insatser för att skapa, vidmakthålla och utveckla sociala nätverk och 

ett ömsesidigt stöd utgör en grund för utveckling av systeminriktade idéer (Payne, 2015, s.240).  

 

Formuleringen som kurator D använder ” det viktigaste är att de (föräldern och barnet) har kittet 

mellan sig än att vi i vår profession går in och är ett kitt” illustrerar också väldigt väl systemteorins 

fokus på familjens resurser och hjälp för att kopplingarna ska fungera bra. Kurator D har även fokus 

på att vid initiering av en ny kontakt (till exempel) med socialtjänsten, eller skolan, inkludera föräldern 

från första början så att kontakten skapas mellan den berörda föräldern och institutionen. 

Även kuratorns uttryck ” man ska inte riva upp dem för mycket ” stämmer bra överens med att 

inom systemteorin ligger fokus på att vidmakthålla status quo och inte på att skapa en radikal social 

förändring (Payne, 2015). 

En kurator har lyft lekens betydelse för bearbetning av små barns sorg: ”De tar ju ut allt i leken”. 
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Detta kan direkt kopplas till Erikssons psykosociala utvecklingsteori där han formulerade att ”leken är 

lekande för jaget” (1999, i Jerlang, 2008, s.81). 

Två kuratorer har berört vikten av ett bra stöd för barn som har förlorat en förälder, eftersom de har 

hänvisat till forskningen om att de barn som inte har bearbetat sorgen, mår mycket sämre senare i livet. 

Detta exempel kan också kopplas till Eriksons psykosociala utvecklingsteori där han beskriver att 

människan utveckling är beroende av hur han lyckas lösa olika kriser. En felaktig lösning av krisen 

kan leda till hämning av utvecklingen eller felutveckling (1999, i Jerlang, 2008). 

Payne (2015) har uppmärksammat att systemteoretiska idéer passar bra med psykologiska teorier. 

Hans påstående kan i detta fall väl illustreras med att även om kuratorernas tankar mest präglades av 

ett systemteoretiskt förhållningssätt, utlästes i dessa även vissa spår av psykologiska 

förklaringsmodeller, som till exempel Eriksons utvecklingsteori, där leken ses som helande. Detta i sin 

tur kan peka på den stora komplexiteten som kuratorerna möter i sitt arbete. 

 Alla kuratorer har betonat vikten av att kontrollera om barnet har etablerade kontakter i skolan, så 

att stödet även kan ske därifrån. Att man väljer att fokusera på barnets behov i familjen och skolan är 

också ett exempel på hur man inom systemteoretiska förhållningssätt väljer att jobba med olika 

systemnivåer: Skolan och familjen kan då motsvara mesosystem (mellannivå) (Payne, 2015). 

Själva fenomenet stöd till barn som förlorat en förälder inom palliativ innebär att man intar ett 

systemteoretiskt perspektiv: man uppmärksammar individens behov i sociala sammanhang och 

relationer. Därför kan ett tydligt systemteoretiskt perspektiv i sammanställningen av resultat om 

kuratorernas upplevelser vara föga förvånande. Det som dock bör uppmärksammas är att 

systemteoretiska idéer som präglar socialarbetarens praktik, används av kuratorerna inom den 

palliativa sjukvården inte bara i förhållandet till patienten och dennes familj utan även som en strategi 

för att kunna hantera den komplexitet som arbetet innebär (rollen i arbetet, avsaknad av riktlinjer, 

sammanhanget av själva organisationen). Kuratorerna har betonat sin förmåga att se helheten och 

individen i sitt sammanhang som en egenskap som utmärker en socialarbetare gentemot vårdpersonal 

som oftast fokuserar på individen, även om de höll med om att just palliativa vården är bra på 

helhetsperspektivet. Detta resultat kan återigen hänvisas till Payne (2015), som har uppmärksammat 

att systemteoretiska idéer utanför USA har haft mest betydelse för socialarbetarnas identitet på grund 

av vikten av samhälleliga relationer och familjerelationer i deras arbete. Samtidigt påpekar Payne 

(2015) att systemteoretiska idéer inom socialt arbete utifrån vissa kritiska teorier kan ses mer som 

inriktade mot vidmakthållning och reproduktion av olika system än mot möjliga, önskvärda, 

oundvikliga och signifikanta förändringar i dessa system. Som analysen av kuratorernas utsagor har 

visat, så förekommer det vissa tecken på att ett systematiskt förhållningssätt i deras arbete är ett sätt att 

navigera i den komplexa verkligheten av deras arbetsfält som hjälper att bibehålla ordningen. Ett 

exempel på det kan vara formuleringen: ”det här måste vi liksom göra i den mån vi får och kan”. 
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Samtidigt finns det i vissa intervjusvar tecken på strävan efter förändring och att man identifierar 

problemområden som skulle behöva förändras. Ett exempel på att problemområden har 

uppmärksammats av kuratorer kan vara den ena kuratorns påpekande om att den vanliga sjukvården 

(utanför den palliativa) bara är inriktad på att förlänga livet i livets slutskede vid progressiva 

sjukdomar utan att prioritera livskvalité och utan att beakta vad sådana behandlingar har för effekter på 

patientens familjemedlemmar. Samma kurator var med i en arbetsgrupp för utformningen av de 

gemensamma riktlinjer för Stockholms läns sjukvård kring stöd för barn vars förälder har avlidit, 

vilket också är ett bra exempel på att ett systemteoretiskt förhållningssätt även kan verka för en 

förändring. Kurator D förklarade att stödgruppen för unga vuxna på det sjukhuset där hon arbetar 

initierades med anledning av att det har uppmärksammats att denna grupp var väldigt sårbar samtidigt 

som den saknade resurser i samhället. Dessa två exempel på engagemang och initiativ till en 

förändring illustrerar väl, som Öquist (2003) skriver, att för att kunna genomföra en förändring är det 

viktigt att utgå ifrån systemet som helhet.  

En mening, formulerad av kurator B, kan ses som en liten sammanfattning av hur kuratorer inom 

den palliativa sjukvården förhåller sig till arbetet att stödja barn som har förlorat en förälder: ”Det här 

måste vi göra liksom i det mån vi får och kan”. Att detta påstående präglas av hög medvetenhet kring 

begränsningar och möjligheter i ens arbetssituation och arbetsroll motsvarar väl vad Öquist (2003) 

beskriver som följande:  

det är ur behandlarens synpunkt viktigt att veta, när man befinner sig i en situation som innebär att man 

strategiskt och taktiskt använder ett system för att uppnå vissa mål, och när man har hamnat i en 

situation, där man används av systemet på sätt som till och med kan motverka dessa mål (s.64). 

 

Ett annat exempel på hög medvetenhet kring sin egen roll i systemet och förutsättningar detta 

system skapar är kuratorernas upplevelser av svårigheter med att uppmuntra föräldrar till att informera 

barn och att ta emot samtalsstöd ifrån kuratorer. Att föräldrar i vissa fall tackar nej till stöd, fast man 

ser att barnet skulle behöva det, som kuratorn C påpekar, kan också ses som ett exempel på 

begränsningarna som skapas av systemet och som kan försvåra arbetet. I och med lagändringen i 

Hälso- och sjukvårdslagen måste kuratorerna göra sitt bästa för att barnet ska få den information och 

stöd som den har rätt till, annars är det ett lagbrott. Samtidigt kan de inte inkräkta på vårdnadshavarens 

rättigheter och prata med barnet utan förälderns samtycke. Svårigheten blir därför att balansera mellan 

barnets och förälderns behov och fortfarande hålla sig inom verksamhetens ramar.  

Att kuratorerna får följa upp den drabbade familjen under en period av tre månader efter dödsfallet 

har av de olika kuratorerna identifierats antingen som en begränsning eller en möjlighet. Dessa två 

olika uppfattningar illustrerar väl att behandlare kan uppfatta systemets förutsättningar och sin 

möjlighet att agera i dess sammanhang ganska olika. 

Sin tillhörighet till en specifik institution (ASIH) och yrkesrollen som kurator inom ASIH upplevde 

en kurator som en mindre bra lämpad förutsättning för att etablera kontakt med barn, eftersom det 
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innebar att hon inte kunde träffa barnen i naturliga miljöer (till exempel skola). Denna insikt är också 

ett bra exempel på medvetenhet om hur systemet kan påverka behandlares situation.  

Alla kuratorerna var delaktiga i den viktiga förändringen att implementera lagen om att beakta 

barnens behov som anhöriga inom sjukvården. Alla kuratorer beskrev att i början var det ofta deras 

roll att tala om för personalen inom sjukvården vad som gällde när det handlade om att bemöta barn 

som anhöriga. På det sättet kan man säga att kuratorer själva har hjälpt till att sprida det 

systemteoretiska förhållningssättet inom vården och på det sättet även har förändrat sin egen 

arbetssituation. I intervjusvaren framkommer att alla kuratorer upplever att dagens sjukvård har blivit 

bättre på att uppmärksamma barnen och att de har rutiner för det nu. Detta exempel illustrerar att som 

Woods och Hollis (1999, refererade i Payne, 2015) har påpekat: praktiker och sociala instanser själva 

kan bli föremål för ett förändringsförsök. 

Kuratorernas svar på frågor om de viktigaste behoven barnen har efter en förälders död och vad 

som utmärker ett bra stöd ganska tydligt kan kopplas till tidigare forskning i området. Kurator B tar till 

exempel upp att det är mycket viktigt att föräldern själv får hjälp i sin sorg, för annars blir det en 

belastning för barnet vilket stämmer bra överens med resultat från studien om hur barn påverkas 

negativ av att deras förälder har starka symtom av PSTD i samband med dödsfallet (Stoppelbein & 

Greening, 2000, refererade i Hope & Hodge, 2006). 

Samtidigt har kuratorerna uppmärksammat att familjernas behov är väldigt individuella och 

varierar. Kurator C utryckte att det mänskliga mötet i kombination med erfarenhet och kunskap är 

avgörande för hur bra man lyckats med arbetet att stödja barnet. Försök att uppmärksamma de olika 

sociala sammanhangen, fokusera på de individuella behoven och samtidigt att sträva efter personliga 

möten med individer kan kopplas till det systemteoretiska förhållningssättet där sociala interventioner 

förenas med individuella hjälpinsatser (Payne, 2015). 
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6 Slutsatser 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur kuratorerna inom den palliativa sjukvården upplever arbetet 

med att ge stöd till barn som har förlorat en förälder. 

 Genom att svara på frågorna om hur kuratorer upplever arbetet med att stödja barn som har 

förlorat en förälder inom den palliativa sjukvården och vilka svårigheter de kan se i detta arbete, 

formade intervjupersonerna en bild av att stödet till barn i palliativa vården består av många moment 

och är mycket komplex. Förmodligen av bland annat denna anledning använder de sig av ett 

systemteoretiskt perspektiv i arbetet; de försöker se helheten. Detta trots att gemensamma riktlinjer 

saknas: bara en av kuratorerna berättade att det fanns riktlinjer på hennes arbetsplats som eftersträvade 

att stödet först ska ske via föräldern. Men hon påpekade dock ändå att gemensamma riktlinjer 

saknades. Och ändå träder en väldigt samstämmig bild fram av hur dessa kuratorer arbetar; de ser 

barnet i sammanhang med familjen och skolan, ser till att barnet får stöd därifrån, ger stöd till 

föräldrarna i föräldrarollen, informerar föräldrarna om att det gynnar barnet att få information och vara 

delaktig samt hänvisar vid behov vidare till fortsatt stöd. 

Som svar på frågeställningen om vilka svårigheter kuratorerna upplever i sitt arbete har en tydlig 

bild trätt fram. Samtidigt som de måste se till att vara måna om barnens rättigheter till information och 

stöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen, måste de beakta föräldrarnas rättigheter att bestämma över sina 

barn. Denna iakttagelse av resultatet behöver lyftas fram då det innebär att det finns ett 

förbättringsområde när det gäller stöd för barn som har förlorat en förälder. Även om man försöker 

implementera lagändringen som eftersträvar att barnens rättigheter ska tillgodoses, har motsättningen 

mellan föräldrarnas rättigheter och barnens rättigheter i denna situation inte förutsetts eller 

uppmärksammats tillräckligt. Ett förtydligande inom detta område skulle öka möjligheterna för barn 

att få det stöd som de har rätt till samtidigt som det skulle underlätta kuratorernas arbete. Att 

föräldrarnas inställning till att prata om döden även indirekt påverkar barnens möjlighet att prata om 

döden och ställa de svåra frågorna kan också upplevas som en del av svårigheterna i detta arbete. 

Kuratorernas arbetsuppgifter består även av att medverka när barnet ska informeras, eller att 

medverka i förälder-barnsamtal som samtalsledare. Att hjälpa till med att etablera vidare kontakter, om 

det behövs: med socialtjänsten, BUP etc. och hänvisa till olika stödgrupper för barn och föräldrar ingår 

också i kuratorernas arbetsuppgifter. Det utmärkande svaret var att den ena kuratorn hade hänvisning 

till stödgruppsverksamheten (Randiga huset) som en rutin, medan de andra kuratorerna hänvisade 

utifrån behoven. Detta svar är viktigt att uppmärksamma med tanke på att kuratorerna inom den 

palliativa vården kanske är de första som får uppdraget att stödja familjen och barnet i samband med 

dödsfallet. Därför kan en välfungerande hänvisning till fortsatt stöd ses som en oerhört viktig del i 

kurators arbete, som möjligtvis även kommer att avgöra vilket stöd barnet får i fortsättningen, efter en 

avslutad kontakt med sjukvården. 
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Att de intervjuade kuratorerna använder sig av ett systemteoretiskt perspektiv i arbetet tolkas som 

ett sätt att handskas med den komplexitet deras arbete innebär, då helhetsbilden krävs inte bara i 

förhållandet till barn och familjer utan även i förhållandet till själva arbetsuppgiften. Kuratorernas 

möjlighet att ge stöd påverkas av föräldrarnas inställning (de kan tacka nej, fast kurator kan se att 

barnet behöver stöd) samtidigt som kuratorn måste verka för att beakta barnens rättigheter. Sådana 

förutsättningar kräver en medvetenhet om vad man kan och får göra, vilket tyder på att kuratorernas 

systemteoretiska förhållningssätt ge sig uttryck även i form av medvetenhet om sin egen plats i 

systemet med alla dess möjligheter och begränsningar. Att etablera kontakten med barnet med tanke på 

de begränsningarna man har: medicinsk miljö och bristande tillit till en utomstående person samt tre 

månaders uppföljningstid kräver också en tydlig uppfattning om sin egen roll i systemet. 

De intervjuade kuratorerna har uttryckt vikten av skolans roll i att stödja barnen i sorg och försöker 

därför alltid att se till att barnens skolor har information om vad som händer i familjen. Kuratorerna 

anger att de, om det behövs, kan hjälpa till med att kontakta skolan. Att fokusera på barnens skolmiljö 

(mellan- eller mesonivå) och stödet därifrån kan ses som ett sätt att arbeta på olika systemnivåer, vilket 

är ett vanligt sätt inom det systemteoretiska förhållningssättet. 

Kuratorerna hänvisar till Hälso- och sjukvårdslagen och upplever den som ett bra stöd i deras 

arbete. Att det saknas tydliga gemensamma riktlinjer i arbetet har uppmärksammats av kuratorerna, 

men med tanke på att alla de intervjuade ändå jobbar ganska lika och understryker vikten av barnets 

familj, skola, sociala miljö och individuella behov kan det tolkas som att detta arbetssätt är passande 

när behoven är varierande och riktlinjer saknas, då det tillåter en att vara flexibel och uppmärksamma 

varje individ i dennes specifika miljö. 

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv är det intressant att uppmärksamma att alla kuratorer har 

varit involverade med att arbeta på en systemövergripande nivå (eller makronivån): genom att till 

exempel försöka uppmärksamma sjukvårdspersonalen på barnens behov i samband med lagändringen 

eller genom att identifiera unga vuxna som en sårbar grupp utan resurser från samhället. Att 

uppmärksamma problem som till exempel rör den övriga sjukvårdens brist på helhetsperspektiv vid 

livets slutskede, när man överutnyttjar behandlingsalternativ utan att ta hänsyn till familjen eller att 

problematisera kring kompetensen beträffande etablering av kontakt med föräldrarna som är svåra att 

nå, kan vara ett annat sätt att använda sig av ett perspektiv som rör hela systemet och kan initiera en 

förändring.   

Även om studiens omfattning inte tillåter någon generalisering, är det intressant att ändå återkoppla 

studiens resultat till den kritik som togs upp i uppsatsens bakgrund (avsnitt 1.1). I en artikel från en 

dagstidning kritiserades stödet för barn då författarna utgick ifrån en upplevelse att dessa barn hamnar 

mellan stolarna och alla förlitar sig på att någon annan ska tillgodose behoven. Samtidigt 

uppmärksammades det att barn sällan blir erbjudna samtalsstöd direkt i samband med själva 
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dödsfallet.  Det är dock viktigt att betona att denna kritik inte var riktad till palliativ vård utan mer 

övergripande riktades till kommunerna, skolor och sjukhus för deras brister i förberedelserna att stödja 

barn som har förlorat en förälder. Detta faktum är en ytterligare anledning till varför försöken att 

koppla den här studiens resultat till den noterade kritiken bör ses som ett högst hypotetiskt 

resonemang.  

Uppsatsens resultat kan möjligtvis förklara upphov till en del av den tidigare nämnda kritiken, mer 

specifikt upplevelsen av att barn som behöver stöd hamnar mellan stolarna och alla förlitar sig på att 

någon annan ska tillgodose behoven. I studiens resultat noterades det att kuratorerna inom palliativ 

vård arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv när de ska stödja barn och familjer. Ett 

systemteoretiskt arbetssätt utgår ifrån att fokusera på olika sociala sammanhang, där barnet kan få 

stöd, vilket kanske av vissa föräldrar kan uppfattas som ett försök att fly undan ansvaret. Samtidigt är 

det värt att betona att just denna del av kuratorers arbete inom palliativ vård är avgörande för hur 

barnet kommer att få stöd i ett senare skede, när sjukhus/ASIH-kuratorer inte finns med, när 

uppföljningstiden är slut. Med tanke på att en stor del av de barnen som förlorar föräldrar kommer i 

kontakt med den palliativa vården, är det väldigt viktigt att kuratorn där gör en bra start för ett fortsatt 

stöd, via hänvisning, stöd till föräldrar, genom att kontrollera om stöd existerar inom andra 

sammanhang etc.  

Att barn inte erbjuds samtalsstöd i samband med själva dödsfallet kan också bero på det 

systemteoretiska förhållningssättet som innebär att man hellre eftersträvar att föräldrarna själva ska 

vara kapabla till att ge stöd till sina barn samtidigt som kuratorer inte har rätt att erbjuda stöd direkt till 

barnet utan en förälders medgivande, vilket kanske också kan leda till detta missförstånd. Med denna 

tolkning avfärdas inte kritiken till hur stödet för barn fungerar utan snarare belyser de 

förutsättningarna i kuratorers arbete som en utomstående inte känner till. Studiens resultat ger fog för 

antagandet att det saknas gemensamma riktlinjer för kuratorernas arbete med att stödja barn som har 

förlorat en förälder inom palliativ sjukvård. Detta ger stöd för den i början av uppsatsen återgivna 

kritiken. 
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7 Diskussion 

Ett problemområde som har formulerats i studiens resultat är motsättningen som uppstår när 

kuratorerna ska verka för barnens rättigheter för information och stöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

samtidigt som de inte kan inkräkta på föräldrarnas rättigheter och prata med barnen utan föräldrarnas 

samtycke. Om föräldrarna tackar nej till stödsamtalen och kuratorn ändå upplever att barnet skulle 

behöva stöd, innebär detta att barnens rättigheter äventyras samtidigt som kurators arbete försvåras. 

Detta problemområde inbjuder till en diskussion kring vad som behövs för att stärka barnens 

rättigheter och förbättra rutinerna kring stöd för barn som har förlorat en förälder inom palliativ 

sjukvård. Behövs det en mer preciserad formulering av lagen så att det blir lättare att tolka 

handlingsutrymmet? Eller behövs det snarare en diskussion kring varför det är viktigt att barnen görs 

delaktiga vid förälders sjukdom samt att den rädsla som råder kring samtal om döden blir ifrågasatt 

även bland vuxna? Eftersom det är just vuxna som ger den känslomässiga tillåtelsen för barn till att 

prata om döden. Ska man kanske i stället försöka undersöka hur föräldrarna kan bättre nås och 

motiveras i dessa situationer? Kan gemensamma informationsmöten för alla föräldrar, som kanske inte 

upplevs lika närgångna som den individuella kontakten vara en lösning? Hur kommer det sig att det 

som är den mest självklara och oundvikliga delen av livet, dess avslut, är så tabubelagd och nästintill 

osynliggjord i vårt samhälle? Hur påverkar det våra barn och deras värderingar? 

En viktig slutsats som framkommer i studien är att kuratorer inom den palliativa vården använder 

sig av ett systemteoretiskt perspektiv i sitt arbete. Detta är kanske inte så förvånande med tanke på att 

socialarbetare ofta identifierar sig med detta förhållningssätt. Dessutom arbetar de inom den delen av 

vården där helhetsbilden måste prioriteras för att behålla fokus på patienters livskvalité. Uppsatsen 

uppmärksammar dock att kuratorers upplevelser av arbetet med att stödja barn inom den palliativa 

vården fokuserar inte bara på förhållningssättet till barn utan till den komplexa arbetssituationen med 

alla organisatoriska begränsningar och möjligheter som uppstår till exempel i samband med avsaknad 

av gemensamma riktlinjer för arbetet med denna målgrupp. Även den konfliktfyllda situationen där 

motsättningen mellan barnens rätt till information och stöd och förälderns rätt att bestämma över sitt 

barn uppstår kan ses som en del av förklaringen till varför ett systemteoretiskt förhållningssätt 

underlättar kuratorers arbete. Ett Systemteoretiskt perspektiv tillåter ganska hög flexibilitet och alla 

kuratorer betonar vikten av individuella behov hos barnen. Med tanke på att det i en snar framtid 

kommer att formuleras gemensamma riktlinjer för hur barn som har förlorat en förälder ska stödjas, 

kan man spekulera om hur detta kommer att påverka barnens möjlighet till stöd. Om riktlinjerna inte 

tar hänsyn till de individuella variationen i barnens behov, riskerar dessa riktlinjer att, i stället för att nå 
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flera barn, att utesluta vissa. Därför ska just vikten av individuella behov inom detta områden 

uppmärksammas och öppna upp för en vidare diskussion. 

Skolans stödjande roll och stöd ifrån den efterlevande föräldern har betonats som avgörande för 

barn som behöver stöd i samband med förälderns död. Därför blir det intressant att problematisera 

kring samarbetet mellan olika institutioner (till exempel, sjukhus och skola) som förväntas ge stöd till 

barn som har förlorat en förälder. Hur fungerar kontakter, informationsdelgivning, planer och 

gemensam hantering av situationer där barn behöver uppmärksammas i flera olika sammanhang? 

En mycket viktig diskussion som kan väckas av uppsatsens resultat är den om att sjukvården 

utanför den palliativa vården saknar fortfarande helhetssyn som beaktar individen i dennes sociala 

miljö, där även barnens och familjens behov uppmärksammas. Att man erbjuder patienter som 

befinner sig i livets slutskede väldigt aggressiva behandlingar påverkar deras möjlighet att tillbringa 

den sista tiden i livet tillsammans med familjen och försämrar livskvalitén.  

Av intervjuerna har det framgått att kuratorerna använder sig även av ett mer övergripande 

systemperspektiv, de är engagerade att till exempel påverka och förbättra verksamheten, vilket väcker 

tankar kring hur pass ett systemteoretiskt förhållningssätt kan komma till användning inom olika 

samhällsinstitutioner. Med tanke på att stöd till barn som har förlorat en förälder är ett område som är 

ganska nytt och ständiga förändringar och förbättringar måste ske, är kuratorers möjlighet att vara 

involverade i systemet på olika nivåer ett bra exempel på hur man kan ta tillvara på deras kunskaper 

och kompetenser vilka kanske annars förblir osynliga och inte kommer till användning. 
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Bilagor 

 

Intervjuguide 

 

Frågeställningar Teman Intervjufrågor  

Hur upplever kuratorer 

deras arbete med att stödja barn i 

samband med en förälders död? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av hur stöder 

ser ut, fungerar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur upplever du ditt arbete 

med att ge stöd till barn som har 

förlorat en förälder? Hur upplever 

du förutsättningarna för ditt 

arbete? Har du några tankar kring 

hur viktigt det är att barn erbjuds 

stöd ganska omgående efter själva 

dödsfallet? 

Hur brukar det gå till när 

det finns ett barn som har förlorat 

en förälder (här på sjukhuset)? Hur 

upptäcks barnet som behöver stöd 

på din arbetsplats Vad har du för 

funktion i denna process? Hur 

erbjuds de stöd? Vem gör detta? 

Finns det några riktlinjer för hur 

det ska gå till och vem ska 

erbjudas stöd? Hur upplever du din 

roll i detta arbete? Hur upplever du 

att sjukvården fungerar med att 

fånga upp dessa barn och ge stöd 

till dem som behöver det? År 2010 

kom det en ändring av Hälso- och 

sjukvårdslagen som eftersträvar att 

sjukvården ska särskilt beakta 

barnens behov när en förälder blir 

sjuk eller avlider. Har du några 

tankar kring det? 

 



 

 

Vilka svårigheter/brister kan 

identifieras av kuratorerna i deras 

arbete med att stödja barn när en 

förälder har avlidit? )Vad kan 

dessa svårigheter bero på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka metoder används i arbetet 

med att stödja barn i samband med 

en förälders död på sjukhus och 

hur följs de upp/utvärderas? 

 

Svårigheter, anledning till att 

svårigheter uppstår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barns behov 

 

 

 

 

 

 

 

Metoder 

 

Upplever du att det finns några 

svårigheter i detta arbete? Vilka? 

Vad tror du att dessa beror på? 

Hur upplever du att de 

vuxnas inställning till 

döden/samtal om döden påverkar 

ditt arbete?  

Vad, utav din erfarenhet,  

har barn för inställning till att prata 

om döden? Kan du ge ett exempel? 

 

 

 

 

Hur upplever du barnens behov i 

situationen då de förlorat en 

förälder? Vad behöver de hjälp 

med mest? På vilket sätt kan man 

tillgodose dessa behov bäst? 

 

 

 

Hur arbetar du när det ska 

ge stöd åt dessa barn? Finns det 

några metoder? Använder du några 

av dem? Hur följs dessa metoder 

upp i så fall? Vilken är din 

erfarenhet av att använda sig av 

metoder? När upplever du att du 

har lyckats bra med att ge stöd till 

dessa barn? Kan du ge ett 

exempel? Vilka möjligheter för 

stöd utav din erfarenhet, finns det 

för dessa barn på andra håll? 



 

(skola, socialtjänsten, BUP etc.) 

Brukar du hänvisa dessa barn 

vidare? Hur upplever du att 

samarbetet med övriga aktörer 

fungerar? 

 

 

 


