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Inledning

Vad vet vi om hur samhället bäst hjälper barn när en förälder avlider?

Detta är en kortversion av Barn som är anhöriga när en förälder avlider:
En kunskapsöversikt om effekt av metoder för stöd till barn av Ann-Sofie
Bergman och Elizabeth Hanson (1), utgiven vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga år 2014. Den som önskar mer fördjupning än kortversionen
kan ge hänvisar vi till kunskapsöversikten.
Kunskapsöversikten sammanställer kunskap om verksamma metoder för
att ge stöd till barn vars förälder eller omsorgsperson avlider och identifierar behov av mer kunskap. Följande frågor besvaras:
• Hur ser kunskapsläget ut om effekter av stödinsatser till barn vars
förälder avlider?
• Vilka metoder har prövats och utvärderats med fokus på effekter för
barnen?
• Vilket behov av ny kunskap kan identifieras utifrån resultaten i
kunskapsöversikten?

Innan resultaten presenteras tar vi kortfattat upp aktuell lagstiftning, barns
utsatthet vid förlusten av en förälder, risk- och skyddsfaktorer, barns förståelse av döden samt barns sorgeprocess.
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Att beakta barns behov

En utgångspunkt för översikten är bestämmelserna i hälso- och sjuk-

vårdslagen och patientsäkerhetslagen om att vårdpersonal särskilt ska
beakta barns behov av information, råd och stöd. Barn och unga ska uppmärksammas i sin situation som anhöriga i familjer då en förälder har
psykisk störning eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller
skada, beroendeproblematik eller om barnets förälder eller någon annan
vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider (2, 3).
Med formuleringen ”annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans
med” avses att det inte endast handlar om situationen då barnets biologiska
föräldrar avlider, utan att det även kan gälla andra vuxna personer som haft
den faktiska vårdnaden om barnet, till exempel familjehemsföräldrar och
styvföräldrar (4, 5). Lagtexterna syftar till att synliggöra barns behov och
förbättra deras situation i mötet med hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvårdspersonal ska beakta barns behov av information, råd
och stöd. I en del fall behöver stödet ges inom hälso- och sjukvården, men
kan också ges av andra aktörer. Kommunernas socialtjänst har ansvar för
stöd till barn och deras familjer enligt socialtjänstlagen. Socialnämnden
ska verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden ska med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos
barn och ungdom som visat tecken till en ogynnsam utveckling. Vidare ska
nämnden sörja för att barn och ungdom får det skydd och stöd de behöver.
Nämnden ska samarbeta med hemmen och samverka med andra organisationer (6). Det finns även andra aktörer såsom församlingar och frivilliga
organisationer som erbjuder stöd till barn vars förälder avlider.
När en förälder avlider behöver barnet och den efterlevande föräldern i
vissa fall professionell hjälp med sorgearbete, råd och stöd för att barnets
behov ska tillgodoses på ett tillfredställande sätt och barnet kan fortsätta
utvecklas på bästa möjliga sätt. Stöd behöver anpassas utifrån barns behov,
efter deras kognitiva och känslomässiga utveckling och var de befinner sig i
sin sorgeprocess (7, 8).
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Barns utsatthet när
en förälder avlider
Det finns mycket forskning om konsekvenserna av att förlora en för-

älder under barndomen, medan det finns få studier om effekt av insatser till
stöd för barnen. Att förlora en förälder är en av de mest påfrestande händelser barn kan uppleva under sin uppväxt (9–13). Förlusten av en förälder
och omsorgsperson medför särskilt stora konsekvenser för barn, då det rör
sig om att förlora en person som står för kärlek, trygghet och daglig omsorg
(14). Det innebär en kris och omvälvande förändring. Förutsägbarhet och
stabilitet i vardagslivet, som är viktigt för barn, påverkas negativt.
I västvärlden drabbas ungefär tre till fyra procent av barnen av förlust av en
förälder genom dödsfall före 18 års ålder. Det är vanligare att barn förlorar
sin far än sin mor (9, 15). Problem av mer allvarlig art, som kräver specialisthjälp, bedöms drabba ungefär 20 procent av de barn som har förlorat en
förälder vid dödsfall (16, 17).
När en förälder avlider kan det ge konsekvenser för barnet både på kort och
på lång sikt. Förlusten av en eller båda föräldrarna har visat sig ha samband
med en större utsatthet och sårbarhet för barn inom flera områden. Studier
visar ökad risk för psykiska problem, både på kort och på lång sikt. Det gäller exempelvis ångest, depression, nedstämdhet och upplevelse av bristande
kontroll över vad som händer i ens liv (9, 16, 18–23). Studier visar även risk
för försämrat självförtroende och självkänsla (9, 16), vilket i sin tur har
betydelse för den psykiska hälsan (24, 25). Sambanden mellan förlust av
en förälder och symtom i form av fysiska problem och somatiska symtom
är mindre utforskade än sambanden med psykiska problem, men det finns
forskning som visar ökad risk för problem med den fysiska hälsan (16, 22,
26). Senare tids forskning har visat att en förälders död innebär en ökad
dödlighetsrisk för barn under uppväxten (27, 28).
Barns livserfarenheter efter dödsfallet har betydelse för deras fortsatta
utveckling. En följd av en förändrad familjesituation och förändrade familjerelationer kan ibland bli minskad tillgång till stöd för det utsatta barnet. Det
händer att den kvarvarande föräldern i vissa fall är så uppfylld av sin egen
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sorg att det är svårt att ge tillräckligt stöd till barnen (20, 29). Efter dödsfallet är det samtidigt en stor utmaning för den kvarvarande föräldern att klara
av vardagens problem för familjen (10, 15). Det händer att sorgen blir så
svårhanterlig att rollerna i familjen förskjuts. Barn kan ta på sig en omsorgsgivande roll för att hjälpa sin förälder och försöka ersätta den avlidne. Barnet
får då axla en vuxenroll alltför tidigt. För barnen kan det innebära minskat
känslomässigt stöd och att hänvisas till att i ökad utsträckning ta hand om sig
själv och sin sorg, vilket påverkar barnets fortsatta utveckling (30–32).
Ibland uppstår svårigheter i kommunikationen mellan barn och förälder.
Barns reaktioner efter en förälders död kan vara starkare, intensivare och
mer långvariga än vad de vuxna i omgivningen uppfattar och är medvetna
om. Det är inte alltid som barn visar sina reaktioner tydligt utåt (10, 33).
Det kan bero på att barnet inte vill belasta andra personer som också har
det svårt efter en förlust, men det kan också handla om att de tränger undan tankar och känslor som ett försök att hantera sin smärta (14). Det kan
ibland misstolkas som att barnet är oberört av situationen. Barns symtom
och reaktioner kan istället visa sig senare i livet (20).
Det händer att barn får skolproblem, exempelvis koncentrationsproblem
och beteendeproblem, efter förlusten av en förälder (9, 16, 17). Studier har
visat att utåtagerande problem är vanligare bland pojkar än bland flickor,
som ofta får mer internaliserade problem, det vill säga problem som vänds
inåt (15, 17). Svårigheterna kan få verkan på framtida utbildning, arbete och
karriär (13).
Att förlora en förälder och försörjare kan leda till ekonomiska/materiella
försämringar för familjen, vilket även får konsekvenser för barnen (19, 34).
Ibland måste familjen flytta, exempelvis om ekonomin har försämrats. För
barnen kan det även leda till byte av skola och vänner. En förändring leder
till ytterligare förändringar, vilket innebär sekundära förluster för barnen
(15, 35).
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Traumatisk sorg eller komplicerad sorg kan drabba barn som förlorar en
närstående under traumatiska omständigheter, såsom dödsfall genom våld,
självmord, olycka, krig, katastrof. Traumatisk sorg kan också komma efter
naturliga dödsfall som barnet upplevt som skrämmande (36–38). Minnen,
tankar och känslor kring upplevelser i samband med dödsfallet återkommer. Den traumatiska upplevelsen förvårar barnets sorgeprocess. Det
kan ge symtom som minskat intresse för vanliga aktiviteter, upplevelse av
känslomässig ensamhet, sömnsvårigheter, irritabilitet, aggressiva utbrott,
försämrad koncentration, uppmärksamhet och minne, samt somatiska
symtom (37, 39).
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Riskfaktorer och skyddande
faktorer för barnen
Hur barn påverkas av förlusten är beroende av faktorer som barnets

ålder och utveckling, familjesituationen, relationen till den avlidne, den
kvarvarande förälderns kommunikations- och föräldraförmåga, vilket stöd
som erbjuds, samt omständigheterna kring dödsfallet (40). Särskilt svåra
omständigheter är långvarig sjukdom hos föräldern före dödsfallet, plötsligt
oväntat dödsfall samt traumatiskt dödsfall vid dödligt våld, självmord och
katastrof (13, 17, 41–44).
Barnets ålder och utvecklingsnivå har betydelse för förmågan att hantera
dödsfallet. Yngre ålder är en riskfaktor (23, 28). Det finns studier som visar
en större risk för yngre barn som förlorar sin mor, något som kan relateras
till att mödrar ofta haft ett större ansvar för omsorgen om de yngsta barnen.
Moderns död kan då leda till större förändringar för barnen (17, 45). Den
ökade risken för yngre barn kan förklaras av att de har svårare att kognitivt
och känslomässigt förstå och hantera förälderns död. En annan förklarande
faktor är det lilla barnets totala beroende och rädsla att bli övergiven (46).
Yngre barn är fullständigt beroende av vuxna för att få sina behov tillgodosedda och för att få adekvat information, trygghet och bekräftelse.
Hur barnets behov tillgodoses efter dödsfallet och hur vardagssituationen
fortsättningsvis fungerar har stor betydelse. Det är en riskfaktor för barnen
om deras kvarvarande förälder drabbas av depression eller andra psykiska
problem. Ytterligare tillkommande stressande och negativa livshändelser i
familjen är riskfaktorer, liksom låg socioekonomisk situation för familjen
(9, 34, 46). Tidigare psykisk ohälsa hos barn eller förälder är riskfaktorer
(17, 20, 41). Relationen mellan barnet och den avlidne föräldern har betydelse. Det är en riskfaktor att förlora den förälder som står barnet närmast
som anknytningsperson (15). Förlusten blir svårare när det är en mycket
närstående person som avlider. Men det kan också vara en riskfaktor om
barnet hade en komplicerad relation till den avlidne. Även när föräldern
har varit frånvarande i barnets liv kan dödsfallet väcka starka känslor, exempelvis känslor av sorg, saknad eller vrede (41, 47).
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God föräldraförmåga är en skyddande faktor för barnen. Viktiga aspekter i
detta avseende är den kvarvarande förälderns förmåga till kommunikation,
att ge värme och stöd, tillfredsställa barnets grundläggande behov, skapa
tillhörighet och sätta adekvata gränser. Om den kvarvarande föräldern har
en god psykisk hälsa är det också skyddande. Så mycket stabilitet i tillvaron
som möjligt, goda relationer, familjesammanhållning samt bevarade familjerutiner är positivt för barnet (20, 22, 41, 48, 49). Barn behöver en trygg
miljö där de får utrymme för sin sorg och för att fortsätta utvecklas. En
skyddande faktor kan då vara att den kvarvarande föräldern finner någon
vuxen person som finns till hands för honom eller henne, som kan lyssna på
förälderns problem, för att avlasta barnet (11).
Individuella faktorer hos barn som fungerar skyddande är barnets upplevelse av förmåga att hantera stress, upplevelse av kontroll, förmåga att uttrycka känslor, självförtroende, självkänsla, begåvning och skolförmåga (20,
49). Att ha tillgång till känslomässigt stöd är skyddande, likaså upplevelsen
av att vara respekterad av såväl kamrater som föräldrar och andra vuxna i
omgivningen (41).

”Yngre barn är fullständigt beroende av vuxna för att få
sina behov tillgodosedda och för att få adekvat information,
trygghet och bekräftelse.”
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Barns förståelse av döden

Barns ålder och utveckling har betydelse för deras förståelse av

döden, hur de uttrycker sin sorg och vilka symtom de kan visa (41, 50).
Barnens bakgrund och sociala situation har också betydelse för deras återhämtning och behov av stöd (51). Barn kan börja utveckla en förståelse för
vad döden innebär runt två- till treårsåldern. Yngre barn som har mist en
förälder kan under flera veckor eller månader efter dödsfallet ställa upprepade frågor om var deras mamma eller pappa är och när de kommer tillbaka. De kan även gå omkring och leta efter sin förälder (50). Döden uppfattas
som en ”bortavaro” (52). I omkring fem- till sexårsåldern kan barn uppfatta
döden som något mer oåterkallelig, men det kan fortfarande vara svårt för
barn att förstå att föräldern faktiskt aldrig kan komma tillbaka. Det kan
ta lång tid för barnet att förstå innebörden. Barns sätt att tänka är mycket
konkret vid dessa tidiga åldrar. De behöver konkret information om vad
som händer vid döden. Om föräldern är allvarligt sjuk och döende behöver
barnen förberedas för vad som kommer att hända med deras förälder (50).
Yngre barn uttrycker ofta sina tankar och känslor genom lek, fantasi och
bildskapande. Leken hjälper dem att förstå det som händer i deras liv (50).
För personer i omgivningen kan det ibland vara svårt att uppfatta barnens
behov och deras uttryck för sorg, då de inte har förmåga att uttrycka det
verbalt. Barn kan istället visa sina behov med tecken som oro, sömnproblem och somatiska symtom. De kan tillfälligt gå tillbaka i sin utveckling
(15). De yngsta barnen är fullständigt beroende av den kvarvarande förälderns närvaro, att få sina grundläggande behov tillfredsställda, att få känslomässigt stöd samt kontinuitet och förutsägbarhet i tillvaron (41, 50). För
att yngre barn ska kunna förstå vad som har inträffat är det särskilt viktigt
att tänka på hur man som vuxen uttrycker sig språkligt. Man ska undvika
uttryck som att föräldern har ”gått bort” eller ”gått ur tiden” etc., då det kan
försvåra för barnet och skapa förvirring om vad som egentligen har hänt
och vad det betyder (33).
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Från åtta- till nioårsåldern kan barn förstå att döden är slutgiltig, att deras
avlidne förälder aldrig kommer tillbaka. Ett uttryck som ”för alltid” blir
möjligt att förstå. Barnet förstår att döden är oåterkallelig och generell, att
alla människor ska dö en dag. Barn i skolåldern har större tillgång till språket än yngre barn, de talar ofta om det som har inträffat. De söker många
gånger efter detaljerad information om förälderns dödsfall och eventuell
föregående sjukdom, för att få en känsla av kontroll. Barn i dessa åldrar kan
vara mycket öppna och ibland fungera som ”whistle blowers” i familjen,
genom att ta upp svåra ämnen som exempelvis oro över ekonomi eller den
kvarvarande förälderns hälsa. Yngre barns magiska tänkande och svårigheter att förstå orsak-verkan kan ge konsekvensen att de klandrar sig själva,
tar på sig ansvar och får skuldkänslor för sin förälders död, något som är
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viktigt att vara uppmärksam på för att kunna avlasta barnet. I en sådan
situation behöver barnet få korrekt information om dödsorsak etc. Barn i
skolåldern är beroende av stöd från sin kvarvarande förälder/omsorgsperson, men även från sina lärare och annan personal i skolan där de tillbringar mycket av sin tid (50).
Tonåringar som drabbas av en förälders död har tillgång till ett tänkande
som gör att de förstår vidden av vad som har hänt och vilka konsekvenser
det får för deras familj. De kan oroa sig för sin egen framtid, sin hälsa och
eventuella ärftliga sjukdomar samt sörja att den döde föräldern inte kommer att finnas med vid deras egna viktiga framtida livshändelser. Tonåringar funderar ofta över existentiella frågor som meningen med livet, ödet etc.
Samtidigt brottas unga i tonåren ofta med teman som beroende-oberoende,
separation samt kontroll över sina känslor, vilket kan göra det svårt för dem
att uttrycka sin sorg och dela den med sin förälder. Sorgen kan ibland ta sig
andra uttryck som inte omedelbart associeras med sorg, såsom inåtvändhet
eller olika typer av beteendeproblem, bruk av alkohol, testande av gränser.
Medan de allra yngsta barnen är starkt beroende av att få stöd, information
och återkommande förklaringar av sin närmaste omsorgsperson för att
kunna hantera sin situation efter en förälders dödsfall, får med barnets stigande ålder även trygghet och stöd från andra personer i omgivningen allt
större betydelse, exempelvis stöd från vänner och viktiga personer i skolan
och på fritiden (32, 40, 50).

”Sorgen kan ibland ta sig andra uttryck som inte omedelbart
associeras med sorg, såsom inåtvändhet eller olika typer av
beteendeproblem, bruk av alkohol, testande av gränser.”
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Barns sorgeprocess

Ett första steg i processen på vägen mot återhämtning efter att ha

förlorat en förälder är att förstå döden. Senare steg i sorgeprocessen är
att med tiden acceptera att förlusten är verklig, att känslomässigt ta in det
svåra som har hänt, att leva vidare efter förlusten, att fortsätta sin egen utveckling, att kunna behålla och integrera relationen till den döde föräldern
på ett inre plan samt att utveckla relationer till andra, ibland nya anknytnings-/omsorgspersoner (53, 54).
För att kunna bemästra den svåra situationen behöver barn i ett tidigt skede
få information om döden. Det gäller såväl generell information om vad
döden innebär som information om vad som har hänt i det specifika fallet.
Om det finns luckor i informationen fyller barn ofta dessa med hjälp av sin
fantasi. Därför är det viktigt att försäkra sig om vad barnet har uppfattat.
Barn behöver ofta upprepad information då de tar den till sig gradvis för att
inte överväldigas av svåra känslor (14, 53). Information och stöd måste anpassas efter barnens behov, efter deras kognitiva förmåga och förmåga att
hantera kris och sorg (7). Barnen kan behöva återkommande försäkran om
vem som kommer att ta hand om dem när den avlidne föräldern inte längre
kan göra det. Barnen kan oroa sig för vad som kommer att hända med dem,
med deras familj och hem (55).
Barnen behöver lyhört förberedas och stödjas genom sorgeprocessen av
vuxna personer som de har förtroende för. De behöver hjälp att förstå vad
som har hänt och stöd för att kunna ta avsked. Svårigheter som barnen
kan brottas med tiden närmast efter förlusten är rädsla att bli övergiven,
rädsla att de själva eller deras närmaste ska dö, skuldkänslor, svårigheter
med anknytning till eventuella nya omsorgsgivare, skolproblem, kroppsliga
symtom och sömnproblem. De har stora behov av trygghet (43). En öppen kommunikation om sorgen är central (56). Betydelsefullt är också att
barnen möts av medkänsla och förståelse för sin situation och ges möjlighet
att uttrycka sina känslor under trygga förhållanden (33), men samtidigt inte
pressas till att tala om svåra känslor (57–59). Orealistiska förväntningar på
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”Om barn i tidig ålder förlorar en förälder är det inte säkert
att de visar sin sorg så tydligt. Barn har då inte kognitiva
förutsättningar att förstå de långsiktiga konsekvenserna
av förlust, separation och förändring.”
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barn som har förlorat en förälder försvårar deras sorgeprocess (60).
De som möter barnen behöver ha kunskap om sorgeprocessen. Barnen
behöver få sina känslor och reaktioner normaliserade. De behöver information som kan reducera oron över framtiden. De behöver utrymme för
att tala om den avlidne föräldern, stöd för att så småningom kunna förstå
att även om mamma eller pappa inte finns kvar i livet kan relationen fortgå
genom att familjen fortsätter att tala om föräldern och delar sina känslor,
tankar och minnen (11).
Sorgen efter förälderns död kan återaktualiseras i olika perioder under
livscykeln när barnen går igenom kognitiva och emotionella utvecklingsprocesser eller när avgörande förändringar äger rum i deras liv såsom exempelvis flyttning, byte av skola eller nya dödsfall i familjen och nätverket. Om
barn i tidig ålder förlorar en förälder är det inte säkert att de visar sin sorg
så tydligt. Barn har då inte kognitiva förutsättningar att förstå de långsiktiga konsekvenserna av förlust, separation och förändring. De kan därför
inte ”sörja klart” (20). Nya förluster senare i livet kan väcka känslor från en
tidigare förlust och ge starka reaktioner. Sorgen och saknaden kan också
återuppväckas i samband med betydelsefulla händelser i livet, såsom examen, giftemål, barnafödande etc. (8, 12, 20, 33, 35). Sorgen och saknaden
kan även återuppväckas i samband med speciella dagar som den avlidnes
födelsedag eller årsdagen av dödsfallet (61).
Föräldraförmågan har visat sig ha stor betydelse för barns sorgeprocess,
hälsa, utveckling, resiliens, stress och coping. Det handlar då om föräldrars
egen hälsa, förmåga till intoning i barnens behov och känslor, föräldrars
kommunikationsförmåga och förmåga att ge stöd (7, 8, 15, 49, 62–64). Som
en kort summering av forskningsläget kan sägas att barn har allra bäst
förutsättningar att hantera sina svårigheter efter att ha förlorat en förälder
om de fortsättningsvis lever med en resursstark förälder som de har en god
relation till, i en god livssituation, med öppen kommunikation inom familjen, med tillgång till stöd från såväl familjen som från vänner, skola och
nätverk, samt vid behov tillgång till professionell hjälp. Stöd till den kvarvarande föräldern kan bidra till att stärka förälderns förmåga att stödja sitt
barn (11, 12, 43).
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Studier om effekt av stöd
till barn och föräldrar
I kunskapsöversikten om effekt av insatser för stöd till barn granskas

studier som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter och doktorsavhandlingar (1). Vid urval av studier har Socialstyrelsens metodbeskrivning för
genomförande av systematiska översikter varit vägledande, vilken vilar på
The Cochrane Handbook for Systematic Review of Interventions (65). De
studier som inkluderas är effektutvärderingar av interventioner. Studiedesignen är i de flesta fall randomiserad kontrollerad studie (RCT), det vill
säga deltagarna i studien har fördelats slumpmässigt mellan två alternativ,
en behandlingsgrupp som jämförs med en kontrollgrupp. En annan förekommande studiedesign är kvasiexperimentell design, vilket innebär att en
behandlingsgrupp jämförs med en jämförelsegrupp, men där fördelningen
mellan grupperna inte har gjorts slumpmässigt. Då effektutvärderingar med
dessa båda typer av studiedesign är relativt få har även studier som bygger
på före- och eftermätning inkluderats. I sådana studier har forskarna inte
använt någon jämförelse- eller kontrollgrupp, vilket innebär att man inte
kan veta om resultaten verkligen beror på insatsen och inte påverkan av
andra faktorer.
De studier som tagits med handlar om insatser till barn och föräldrar utifrån tydligt beskrivna metoder för att ge information, råd, stöd och/eller
behandling. En annan förutsättning för att tas med är att man i studien använt något utfallsmått som visar om insatsen har varit till hjälp för barnen.
Populationen är barn (0-18 år) vars förälder eller omsorgsgivare avlider.
Också barn vars förälder är döende och vårdas palliativt (vård i livets slutskede) ingår. I översikten har studier tagits med som innehåller stöd till
barnen och till barnen och föräldrarna, dock inte studier som handlar om
stöd riktat enbart till de kvarvarande föräldrarna.
Drygt 1700 referenser har granskats. 16 studier har uppfyllt kraven och
ingår i översikten. De har publicerats under perioden 1985–2014, de flesta
under 2000-talet. De 16 studierna har publicerats inom ämnena psykologi,
socialt arbete, medicin och psykiatri, vilket visar att frågan om stöd till barn
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1. Stödinsatsernas innehåll
Studie (land)

Intervention och innehåll

Schilling et al 1992 (66)
(USA)

Gruppintervention ”Bereavement groups for inner-city children”
Innehåll: 12 sessioner, ca 1 g/vecka, 6-8 barn per grupp. Fokus på att dela berättelser
om sorg och förlust; uttrycka tankar och känslor relaterade till dödsfall och sorg; uppfattningar och förståelse av döden; normalisering; sorgeprocess; att söka stöd

McClatchey et al 2009 (67)
(USA)

Gruppintervention helgläger ”Camp MAGIC”
Innehåll: 6 sessioner under en helg, 5-8 barn per grupp. Fokus på traumatiska händelser; att sätta ord på det som hänt; identifiera och uttrycka känslor; förändra föreställningar; ge information till föräldrar om sorgeprocess

Kalantari et al 2012 (68)
(Iran/UK/Norge)

Gruppintervention ”Writing for recovery”
Innehåll: 6 sessioner under tre dagar i följd (2/dag). Fokus på att minska negativa tankar
och känslor; öka upplevelse av kontroll; känslomässigt och strukturerat skrivande om
barns känslor och tankar kring den traumatiska upplevelsen

Black & Urbanowicz 1985 (69);
Black & Urbanowicz 1987 (70)
(UK)

Familjeintervention, familjesamtal
Innehåll: 6 sessioner med 2-3 veckors intervall, familjesamtal + eventuellt föräldrasamtal. Fokus på känslomässiga och praktiska problem; främja kommunikation; underlätta
samtal om den avlidne; sorgereaktioner; hjälp att uttrycka och bearbeta sorg; dela sorg

Christ et al 2005 (45)
(USA)

Föräldrastöd ”Parent Guidance Program”
Innehåll: ca 12 mån. långt föräldrastödsprogram om minst 10 sessioner. Föräldrasamtal,
familjesamtal och barnsamtal varvas, inleds under palliativ vård och fortsätter efter dödsfallet. Fokus på att förbättra föräldraförmåga; kommunikation; familjeklimat; hantering av
problem; stabilitet och förutsägbarhet; samtal om sorg, sorgereaktioner, framtid

Sandler et al 1992 (71)
(USA)

Familjeintervention ” The Family Bereavement Program”
Innehåll: 13 sessioner, föräldrasamtal och familjesamtal varvas, + work-shop där
familjer får träffa andra med liknande erfarenheter. Fokus på att öka upplevelse av stöd;
kommunikation; främja samtal om sorg; förbättra föräldraskap; positivt utbyte mellan familjemedlemmar; värme mellan föräldrar och barn; kvalitetstid; familjesammanhållning;
planering; stabilitet; öka positiva händelser; hantering av stress och negativa händelser

Sandler et al 2003 (72); Schmiege
et al 2006 (73); Tein et al 2006 (74);
Sandler et al 2010 (75); Sandler et al
2010 (76); Luecken et al 2010 (77);
Hagan et al 2012 (78); Schoenfelder
et al 2013 (79); Luecken et al 2014
(80)
(USA)

Familjeintervention ”The Family Bereavement Program”
Innehåll: 14 sessioner, varav 12 i parallella grupper för barn och föräldrar, samt två
familjesamtal, 5-9 barn per grupp. Fokus på stödjande gruppklimat; förbättra kvaliteten
i relationen mellan barn och förälder; adekvat gränssättning; minska barns utsatthet för
ytterligare stress; familjetid; positiv feed-back; kommunikation; förbättra barns coping,
självförtroende och självkänsla; uttrycka känslor; dela sorg
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vars förälder avlider är relevant för flera yrkesgrupper. Orsakerna till att
barnen har mist en förälder är olika, såsom sjukdom, olycksfall, självmord
och mord. Vanligast i studierna är dödsfall på grund av sjukdom, därefter
olycksfall. En studie handlar om den särskilda situation det innebär att
föräldern vårdas palliativt vid cancersjukdom och dödsfallet alltså är väntat.
En studie rör stöd till flyktingbarn som har berövats sina föräldrar i krig.
Insatserna innehåller olika former av stöd till barn och föräldrar: gruppverksamhet, insatser till hela familjen, föräldrastöd och lägerverksamhet. I
tre av 16 studier har stödet riktats i första hand till barnen, men i merparten
studier har både barnen och deras kvarvarande föräldrar fått stöd. Stödet
till föräldrar syftar till att de i sin tur ska få bättre förmåga att stödja sina
barn. I tabell 1 presenteras stödinsatsernas innehåll.
Avsikten med gruppinterventioner som har riktats till barnen kan sammanfattas vara att:
• normalisera barnens upplevelser efter förlusten
• ge tillgång till stöd
• skapa en trygg miljö där barnen kan uttrycka svåra tankar och känslor
• underlätta barnens sorgeprocess
• förbättra barnens hälsa och minska deras symtom
Avsikten med insatser som har riktats till barnen och deras kvarvarande
föräldrar kan sammanfattas vara att:
• främja kommunikationen i familjen
• förbättra relationen mellan barnen och föräldrarna
• underlätta sorgeprocessen för barnen och föräldrarna
• öka föräldraförmågan för att förbättra barnens situation via föräldraskapet
• öka stabilitet och förutsägbarhet för barnen
• minska ytterligare negativa händelser för barnen
• öka positiva händelser för barnen
• förbättra föräldrarnas psykiska hälsa
Flera stödinsatser har utformats utifrån kunskap om risk- och skyddsfaktorer. Avsikten är att påverka dessa faktorer i positiv riktning för att
förbättra barnens hälsa och fortsatta utveckling (71, 72). Andra teoretiska
utgångspunkter som nämns i de aktuella studierna är teori om trauma,
sorgeprocess, kognitiva teorier och psykodynamisk teori. Gemensamt för
de olika inriktningarna är avsikten att underlätta barnens sorgeprocess.
Exempel på en kognitiv inriktning är psykoedukation där föräldrar ges stöd
och kunskap om hur de kan stödja sina barn genom sorgen (45). Insatser
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som har fokus på trauma har som avsikt att hjälpa barnen med traumatiska
erfarenheter som försvårar deras bearbetning av förlusten (67, 68). I den
psykodynamiska inriktningen är avsikten att normalisera barnens upplevelser, ge tillgång till stöd och skapa en trygg miljö där barnen ges möjlighet
att uttrycka rädslor, fantasier och svåra känslor relaterade till dödsfallet
(66). Till stor del har stödinsatserna riktats till barn i ett tidigt skede. Ett
par stödprogram är uttryckligt avsedda att vara förebyggande – ”Parent
Guidance Program” (45) och ”The Family Bereavement Program” (72). En
insats till flyktingbarn, ”Writing for recovery” (68), har däremot riktats till
barn med symtom på traumatisk sorg och stora behov av insats.
Insatsernas omfattning i tid varierar, men det rör sig i allmänhet om förhållandevis begränsade insatser. I ett program är den totala insatsen 90
minuter fördelade på tre dagar, det rör skrivande som behandling för traumatiserade flyktingbarn som har förlorat föräldrar (68). Ett program, en lägerverksamhet för barn, är begränsat till en helg (67). Den längsta insatsen
löper över ett års tid och riktas till familjer där en förälder vårdas palliativt
(45). Insatsen påbörjas under den palliativa fasen och fortsätter minst ett
halvår efter att föräldern har avlidit. Det rör sig dock om ett begränsat antal
samtal, ungefär sex samtal under den palliativa fasen och lika många efter
att föräldern avlidit. Övriga insatser omfattar 6-14 sessioner.
I de aktuella studierna används många olika utfallsmått för att mäta insatsernas effekter. Flest relaterar till barnens hälsa, framför allt den psykiska
hälsan, och till den kvarvarande förälderns föräldraförmåga. Några mått
relaterar till barnens självkänsla, vilken i sin tur har samband med den psykiska hälsan. Få effektstudier har haft fokus på att mäta problematisk sorg
hos barn. I studierna i denna översikt används utfallsmått rörande barns
problematiska/traumatiska sorg i tre studier publicerade från och med år
2009. Andra utfallsmått relaterar till barns beteende, barns uppfattning/
förståelse av döden, föräldrars hälsa samt föräldrars sorg.
En insats utmärker sig i översikten, ”The Family Bereavement Program”,
då tio artiklar handlar om programmet. Det har utvecklats med ny kunskap
och utvärderats utifrån olika sätt att mäta utfall med en uppföljningstid på
upp till sex år. Övriga studier har kortare uppföljningstid.
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Effekter av
utvärderade insatser
Kunskapsöversikten visar sammantaget att de aktuella stödinsat-

serna har gett signifikanta effekter för barnen utifrån flera utfallsmått. Med
signifikant avses att forskarna har undersökt att resultaten sannolikt beror
på insatsen och inte på andra slumpmässiga faktorer. Resultaten skiljer sig
från tidigare närliggande kunskapsöversikter, vilka har rapporterat relativt
svagt stöd för insatsernas effekt för barnen (81–83). Att resultaten skiljer
sig beror dels på att tidigare översikter har haft bredare fokus genom att
inkludera barn som har en närstående som avlidit, medan denna översikt
har ett snävare fokus på effekt av stöd till barn i den särskilda situation som
det innebär att deras förälder eller närmaste omsorgsperson avlider.
Förlusten av en förälder innebär genomgripande konsekvenser för barnen
både på kort och på lång sikt. Det handlar om att förlora en person som står
för grundläggande trygghet och daglig omsorg. Ju närmare relationen var
till den avlidne, desto mer påverkas barnen av förlusten (84). Att resultaten
skiljer sig beror också på att det inte är samma studier som har tagits med
i de olika kunskapsöversikterna. Många studier som ingår i tidigare översikter har här exkluderats på grund av population. Andra studier har valts
bort av kvalitetsskäl, till exempel att studien gällt allt för liten population
för att resultaten ska kunna generaliseras. Dessutom har nya studier av hög
kvalitet tillkommit efter att tidigare översikter publicerats. Kunskapsöversikten visar att insatser har gett signifikanta effekter inom flera områden, se
tabell 2.
Flera studier ger indikation på att stödinsatser kan förebygga att barn utvecklar svårare problem efter en förlust. Ett program riktat till barn och föräldrar,
”The Family Bereavement Program”, har visat sig ge bättre effekt för familjer
med mindre problem före insats (76, 79). De har visat sig ha bättre förmåga
att tillgodogöra sig stöd i denna typ av begränsade insats. Resultaten kan
tolkas som att barn och familjer med mer problem behöver mer omfattande
insatser. Det kan också tolkas som att familjer med större problem vid föremätning behöver mer stöd för att tillgodogöra sig insatsen (79). ”The Family
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2. Effekter av stödinsatser
Stödprogram

Population

Dödsorsak

Studiedesign

Huvudsakliga resultat

Bereavement
groups for inner-city
children (66)

38 barn
6-12 år

Sjukdom 65 %
Olycka 16 %
Mord/dråp 11 %
Självmord 3 %
Överdos 3 %

Pre-test Post-test

Barn:
Barns uppfattning
och förståelse av döden

Camp MAGIC (67)

100 barn
6-16 år
T=46
J=54

Dödsfall väntat 40 %
Plötslig död/ våld 60 %

Kvasiexperimentell studie
Jämförelsegrupp: väntelista
Uppföljning: Post-test

Barn:
Traumatisk sorg

Writing for recovery
(68)

61 barn
12-18 år
T=29
C=32

Förälder avliden i krig/
katastrof

RCT-studie
Kontrollgrupp: ingen
intervention
Uppföljning: 1 vecka

Barn:
Traumatisk sorg

Familjeintervention/
familjesamtal (69,
70)

83 barn
0-16 år
T=38
C=45

Cancer 42 %
Hjärtsjukdom 42 %
Självmord 2 %
Annan 13 %

RCT-studie
Kontrollgrupp: ingen
intervention
Uppföljning: 1 år

Barn: Hälsa
Beteende
Att kunna tala om den avlidne
Skolproblem
Förälder: Hälsa

The Parent
Guidance Program
(45)

104 familjer
Barn 7-17 år
T=79
C=25

Palliativ vård, förälder
med cancersjukdom

RCT-studie
Kontrollgrupp: stöd via
telefonsamtal
Uppföljning: 8 månader
och 14 månader

Barn: Självkänsla
Förälder:
Föräldraförmåga
Familj:
Kommunikation

The Family
Bereavement Program (första version)
(71)

72 familjer
Barn 7-17 år
T=35
T=37

Cancer 28 %
Hjärtsjukdom 24 %
Annan sjukdom 17 %
Olycka 19 %
Självmord 8 %
Mord 4 %

RCT-studie
Kontrollgrupp: väntelista
Uppföljning:
Post-test

Barn:
Beteende (barn 12-17 år)
Förälder:
Depressiva symtom
Föräldraskap
Stöd

The Family
Bereavement
Program (reviderad
version) (72-80)

156 familjer
244 barn
8-16 år
T=135
C=109

Sjukdom 67 %
Olycka 20 %
Självmord/mord 13 %

RCT-studie
Kontrollgrupp: Självstudier (litteratur)
Uppföljning:
3 månader, 11 månader,
6 år

Barn:
Externalisering
Internalisering
Coping
Självkänsla
Negativa händelser/stress
Kortisol-nivå
Problematisk sorg
Förälder:
Föräldraskap
Psykisk hälsa

T=behandlingsgrupp; C=kontrollgrupp; J=jämförelsegrupp
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Bereavement Program” är den insats som har visat sig ge effekt inom flest
olika områden. Det är också den insats som är mest beforskad.
I några studier har insatsen riktats till särskilt utsatta barn. De metoder
som haft effekt är ”Writing for recovery” med stöd till traumatiserade flyktingbarn, ”CampMAGIC”, där en stor andel föräldrar avlidit oväntat eller i
samband med våld, samt ”Bereavement groups for inner city children”, där
stödet riktats till barn i ett socioekonomiskt utsatt område (66-68). Dessa
insatser, som riktats enbart till barnen, har visat sig ge positiva effekter för
deras förståelse av döden och deras sorg. Ett par studier om insatser med
särskilt fokus på att stärka föräldraskapet har framför allt visat sig ha effekt
på föräldraskapet och föräldrars hälsa (71, 45).
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Betydelsen av stöd
till barn och föräldrar
Utifrån aktuellt kunskapsläge ger översikten stöd för att insatser

till barn vars förälder avlider behöver riktas till både barnet och barnets
kvarvarande förälder. Stöd till föräldrar kan förbättra deras psykiska hälsa
och främja deras föräldraförmåga, så att de kan ge bättre stöd till sina barn.
Samtidigt behöver stöd riktas direkt till barnen.
I den tidigaste effektutvärderingen av ”The Family Bereavement Program”
framkom att barn och föräldrar önskade tala om sorgerelaterade frågor med
andra i liknande situationer (71). En erfarenhet av programmet har varit
att barnen behöver eget utrymme med innehåll anpassat efter ålder och
utveckling (72). I studien om ”The Parent Guidance Program” gav föräldrar
uttryck för behov av stöd riktat direkt till barnen (45). När barn får möta
andra i liknande situation kan de uppleva igenkänning, vilket kan minska
känslan av isolering (85–88). Barn kan även ha behov av enskilda samtal
för att inte behöva ta hänsyn till andra familjemedlemmars reaktioner (89).
Samtidigt finns ett behov av dialog mellan familjemedlemmar om sorgen
och den avlidne. Ett talande exempel på betydelsen av dialog mellan barn
och förälder är att familjesamtalen i en studie var det första tillfälle då barn
och förälder talade tillsammans om det som hade hänt, om förlusten och
om sina känslor relaterade till förlusten (69, 70). Stödinsatser kan på så vis
hjälpa till att öppna upp kommunikationen mellan barn och kvarvarande
förälder om sorgen.
En slutsats utifrån resultaten av kunskapsöversikten och genomgång av
litteratur inom området är att barn som har förlorat en förälder behöver
erbjudas stöd där de får möta andra barn som också har erfarenhet av förlusten av en förälder. Stödet behöver anpassas efter barnens utveckling och
behov. Parallellt behöver barnens kvarvarande förälder erbjudas stöd med
fokus på föräldraskapet, den egna hälsan och sorgen. Stöd till barn och föräldrar behöver också inbegripa gemensamma sessioner där de får möjlighet
att tala om sorgen och förlusten med varandra.
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En del barn har behov
av mer omfattande insats
De studier som tagits med i översikten utvärderar tämligen begrän-

sade insatser vad gäller omfattning. Några studier ger indikation på att det
behövs mer omfattande stöd för en del barn (66, 67, 76, 79). I ett par studier framgår att barnens symtom förvärrats under den tid studien pågått,
troligen på grund av ytterligare förluster. Det behövs därmed särskild uppmärksamhet kring barn i riskzon, med ökad sårbarhet att utveckla problem.
Utifrån vad som har framkommit i kunskapsöversikten är det en slutsats att
det behövs särskild uppmärksamhet kring följande barn:
• yngre barn som förlorar en förälder
• barn som förlorar sin närmaste anknytningsperson
• barn som saknar stöd
• barn vars kvarvarande förälder/omsorgsgivare saknar stöd
• barn med erfarenhet av tidigare förluster
• barn i familjer med tidigare psykisk ohälsa hos barn eller förälder
• barn som förlorar en förälder under traumatiska omständigheter
• barn som hade en komplicerad relation till sin avlidne förälder
Vilken kunskap finns om hur man bäst hjälper dessa barn? I tidigare forskning framkommer resultatet att insatsens längd kan ha betydelse – ju
längre omfattning i tid desto bättre effekt. En insats kan också ge mer effekt
när deltagarna själva har sökt hjälp, eftersom motivation har betydelse
(83). I många studier har forskarna själva rekryterat de barn och föräldrar
som deltar i insatsen, vilket är viktigt att ha i åtanke. Det finns fördelar med
individualterapi vid traumatisk och komplicerad sorg samt vid förlust efter
självmord, för att möta barnets individuella behov (90). Vid stöd i grupp
finns risk att barnet blir överväldigat av andra gruppmedlemmars historier
och starka känslor (82, 86). Vid stöd enbart till familjen som helhet finns
det risk att barnets röst försvinner. Olika metoder kan behöva kombineras,
då de har olika syfte. Exempelvis kan individuell behandling för barnet
kompletteras med behandling med fokus på familjesystemet. Tidigt stöd till
barn kan förebygga eller minska risken för utveckling av svårare problem.
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Kunskapsbehov

Ett resultat av kunskapsöversikten är att det finns få effektstudier

om stöd till barn vars förälder avlider. Det kan konstateras att det behövs
fler studier inom området för att ge säkra resultat. Det behövs studier med
lång uppföljningstid, då barns problem kan visa sig senare (16), och då det
kan ta tid innan förändringar i familjen stabiliseras och ger effekt för barnen (72). Några studier har visat på skillnader i effekt för barn i olika åldrar
(76), för flickor och pojkar (45, 72, 73, 76), samt för mödrar och fäder (45).
Det visar vikten av att genomföra studier med tillräckligt stor population för
att kunna göra jämförelser av effekt för olika kategorier, och därmed kunna
anpassa stödet efter behoven.
Det är betydligt vanligare att de barn som deltagit i utvärderade insatser har
förlorat sin far än sin mor. Det är också generellt sett fler barn som förlorar
sin far än sin mor under barndomen, det gäller såväl i Sverige som i övriga
västvärlden (9, 91). Men då forskning har visat ökade risker för barn som förlorar sin mor behövs studier om hur man bäst hjälper de barnen (17, 45). Det
kan konstateras att insatserna nästan uteslutande har riktats till barn från
och med skolåldern, samtidigt som forskningen visar ökade risker för yngre
barn (23). Stöd till de yngre barnen är således ett angeläget ämne för fortsatt
forskning. Att involvera yngre barn i utvärderingar av insatser kan kräva
andra metoder, där barn ges möjlighet att uttrycka sig på sina egna villkor
(92). Det kan till exempel vara kvalitativa intervjuer där barn får uttrycka sig
med egna ord eller kreativa/uttryckande metoder som konst och lek.
En reflektion efter arbetet med kunskapsöversikten är att insatserna ofta har
fokus på stöd till barn som levt i kärnfamilj, där en förälder avlider och där
det finns en kvarvarande förälder som tar hand om barnet. Stöd har i flera
fall riktats till barnets biologiska förälder. Det behöver dock synliggöras att
det också finns barn som har levt med en ensamstående förälder som avlidit
och att det finns barn som förlorat båda sina föräldrar i dödsfall. För barn

25

som förlorar båda sina föräldrar eller sin enda omsorgsgivare kan förlusten
leda till särskilt komplexa konsekvenser och sekundära förluster (35). I detta
sammanhang är barn i samhällsvård en särskilt utsatt grupp (91).
Avslutningsvis har kunskapsöversikten visat att få utfallsmått i utvärderingar handlar om barns fysiska hälsa och somatiska symtom, om deras skolsituation och relationer till andra utöver sina föräldrar, exempelvis vänner,
syskon och andra närstående. Vi menar att det är viktigt att utvärdering av
insatser för barn även har fokus på områden som relationer och skola/arbete. Inga utfallsmått i de studier som uppfyllde kraven relaterar specifikt till
barns omsorgsansvar i sina familjer. Risken för att barn får ta mer ansvar
i sin familj efter ett dödsfall tas upp i några studier, där särskilt den ökade
risken för flickor nämns (73, 75). Vidare behövs studier där barn involveras
i forskningen för att få kunskap om vad de upplever som hjälpande i sin
sorgeprocess och för att reflektera över hur man kan mäta ett positivt utfall
utifrån barnens perspektiv (93, 94).

”Vi menar att det är viktigt att utvärdering av insatser
för barn även har fokus på områden som relationer
och skola/arbete. Inga utfallsmått i de studier som
uppfyllde kraven relaterar specifikt till barns omsorgsansvar i sina familjer.”
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