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ABSTRACT  
The purpose of this study has been to investigate how psychosocial support for families 
where a parent suffers from a life threatening illness can be constructed. The intent was also 
to explore how the child's perspective is protected and what barriers and opportunities there 
are for family oriented support. The study has a qualitative approach and includes 
interviews with four social workers. The interviews were analyzed with a systems theory 
and attachment theory.  
 
The conclusions are that the whole family suffers psychological and social pressures when a 
parent is sick. The psychosocial support is given individually and to the family as a unit to 
help them deal with their changed life situation and facilitate subsequent grieving. An 
important aspect of the support is psycho education to parents and children, which aims to 
increase the understanding of the situation, their individual and each others' reactions. The 
social workers stress that it’s important to establish contacts in the family’s private network 
and support agencies in the community. 
 
It falls under the medical mission to offer support to relatives and it includes a responsibility 
to inform and support the child based on individual circumstances. However, there seems to 
exist a variation and uncertainty about its nature and extent. Therefore professionals need to 
be aware of the importance of highlighting the child’s needs and support families. 
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1. INLEDNING  
När en förälder drabbas av en livshotande sjukdom skakas tillvaron för hela familjen 
(Kirkevold, 2002). Utvärderingar av stödprogram till familjer i sorg har visat att det finns 
en brist på professionellt stöd till barn och familjer (Dowdney, Wilson, Maughan, Allerton, 
Schofield & Skuse, 1999). Forskningsöversikten som presenteras i uppsatsen fokuserar på 
studier om barns reaktioner i sorg, psykiska och sociala följder av en förlust samt den 
betydelse som professionellt stöd kan få för familjen. Familjen kan utsättas för psykiska 
och sociala påfrestningar såväl under sjukdomsförloppet som vid ett efterföljande sörjande 
av en anhörig. Forskning har visat att stödjande interventioner vid ett förväntat dödsfall 
kan underlätta såväl före dödsfallet som i det kommande sörjandet (Haine, Ayers, Sandler 
& Wolchik, 2008). Därmed är det betydelsefullt att betrakta familjen som ett system och se 
till samtliga individers behov av stöd. Det ligger inom ramen för psykosocialt stöd att 
betrakta individen i sitt sammanhang och se till behov i den omgivande miljön (Bernler & 
Johnsson, 2001). Inför genomförandet av studien funderade jag på om det är inom ramen 
för sjukvården som familjen skall erbjudas detta stöd. Det står i överensstämmelse med 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982) att se till barnfamiljers behov och önskemål om 
stöd som anhöriga, men jag har funnit att det finns frågetecken kring hur behovet ska 
tillvaratas, i vilken utsträckning och till vilka individer (Åman, 2006).  
 
Socialarbetare behöver kunskap om barns sorgprocesser och faktorer som påverkar 
anpassningen till en förlust för att kunna ge adekvat stöd (Dowdney, 2000). Det finns 
forskare som lyfter fram att det bland professionella finns en brist på kunskap om 
sorgreaktioner hos barn, vilket riskerar att göra barnet till en osynlig aktör (Dowdney et al., 
1999; Worden, 1996). Barn har förmågan att sörja och sorgen påverkar barnets mående, 
men ämnet är minimalt förekommande i litteratur inom socialt arbete (Hope & Hodge, 
2006). Forskning visar att synen på barnets förståelse av sjukdom och död samt förmågan 
att sörja är en komplex fråga (Dowdney et al., 1999; Worden, 1996). Människor i sorg kan 
behöva stöd, men om och hur detta stöd ska vara utformat till barn verkar vara en svårare 
fråga. Jag intresserade mig för hur barnet som anhörig synliggörs och fann att det inom 
sjukvårdens uppdrag finns ett ansvar att informera och stödja barnet utifrån individuella 
förutsättningar (Åman, 2006). 
 
Fokus för uppsatsen är att undersöka hur psykosocialt stöd till barnfamiljer där en förälder 
lider av en livshotande sjukdom kan vara utformat inom akutsjukvården. Arbetar man 
utifrån ett familjeorienterat synsätt och hur tillvaratar man barnets perspektiv i stödet. 
Samtidigt har jag en önskan att studien ska kunna bidra till att öka medvetenheten kring 
betydelsen av att lyfta fram barnets behov. 
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2. PROBLEMSTÄLLNING  
2.1 Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att undersöka hur psykosocialt stöd till barnfamiljer där en förälder lider 
av en livshotande sjukdom kan vara utformat inom sjukvården, samt att undersöka hur 
barnets perspektiv tillvaratas i anhörigstödet.  
 
- Hur arbetar kuratorerna med psyksocialt stöd till barn och föräldrar när en förälder 

lider av en livshotande sjukdom? 
- På vilket sätt synliggörs barnet i kuratorernas arbete? 
- Vilka hinder och möjligheter finns det för kuratorerna att arbeta familjeorienterat? 
 

2.2 Centrala begrepp  
Anhörig: De individer som beskrivs inom ramen för familjebegreppet (Kirkevold, 2002). 
 
Barn/ ungdom: Avser individer upp till 21 år.  
 
Barnperspektiv: Inkluderar barnets perspektiv samt teoretisk och forskningsbaserad 
kunskap om barn vilket syftar till att tillvarata barns villkor och verka för barns bästa. 
Barnperspektivet relateras till Barnkonventionen genom fokus på barnets rättigheter och 
synen på barnet som en autonom individ (Halldén, 2003). FN’s Barnkonvention, som 
ratificerades av Sverige 1990, innehåller fyra huvudprinciper (Hammarberg, 2002). Dessa 
utgör grunden till den syn på barnet som aktör som här benämns som ett barnperspektiv; 
varje barn har rätt att få ta del av sina rättigheter, barnets bästa skall beaktas vid alla beslut 
som rör barn, deras utveckling skall säkerställas samt att barnets åsikter skall visas respekt.  
 
Barnkonventionen berör all verksamhet inom sjukvården, genom att barn finns som 
anhöriga till vuxenpatienter (Åman, 2006). Sjukvården skall beakta barnet som en aktiv 
aktör och se till dess intressen och behov i sin utövning. Ett barnperspektiv innebär att 
information, stöd och vägledning skall erbjudas på ett sätt som är anpassat till barns 
förutsättningar, önskemål och förväntningar. Om barn är i behov av stöd som inte ryms 
inom sjukvårdens uppdrag finns ett ansvar att informera och förmedla kontakt med 
verksamheter som erbjuder sådant stöd.   
 
Familj: Avser den minsta sociala enhet som en individ ingår i, en grupp individer som 
binds samman av biologiska och känslomässiga band (Kirkevold, 2002). I uppsatsen 
fokuseras på barnfamiljer. 
 
Familjeorienterat arbetssätt: Begreppet används för att stå som modell för det arbete 
som utförs med familjer (Kirkevold, 2002). Familjen betraktas som en helhet som behöver 
professionell hjälp och blir sjukvårdens klienter som anhöriga.  
 
Psykoeducation: Beskriver ett arbetssätt som inkluderar en terapeutisk och pedagogisk 
synvinkel (Stromsnes Ekern, 2002). Information och kunskap förmedlas som verktyg för 
att bättre kunna hantera livssituationen.  
 
Psykosocialt stöd: Psykosocialt stöd inkluderar synen att ett problem uppstår i en kontext 
av inre och yttre påverkan (Bernler & Johnsson, 2001). Samt i ett samband mellan 
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händelser i nutid och det förflutna. Centrala aspekter är att beakta samspel och de 
sammanhang som individen befinner sig i. 
 

2.3 Avgränsningar  
I uppsatsen studeras psykosocialt stöd inom akutsjukvården, varvid palliativ vård (vård i 
livets slutskede), hemsjukvård samt hospice inte berörs närmare. Fokus riktas mot stöd till 
familjen och patientens roll som förälder, beskrivningar om sjukdomar och behandling har 
därför uteslutits.  
 

3. FORSKNINGSÖVERSIKT 
3.1 Forskning om barn och sorg  
Forskare som Worden (1996) och Dowdney (2000) lyfter fram begränsningar i forskning 
kring barn i sorg. Den finns en brist på undersökningar som riktar sig till ett icke-kliniskt 
urval av barn i sorg, vissa studier misslyckas i att finna en matchande kontrollgrupp, olika 
metoder används för att mäta psykiska problem och bristen på standardiserade 
mätinstrument gör det svårt att jämföra studier. Ett centralt problem är att identifiera ett 
urval av barn som upplevt en förlust samt att få tillgång till dem eftersom föräldrar av 
naturliga skäl är beskyddande mot sina barn (Dowdney, 2000). Forskningsresultaten 
baseras därför främst på intervjuer och enkäter med föräldrar eller lärare. Tillföljd av detta 
är svarsfrekvensen oftast lägre än vad som accepteras av forskarsamhället. Studiers 
legitimitet motiveras med ett erkännande av dessa svårigheter samt med bevis för att ingen 
systematisk snedvridning funnits.  
 
På ett övergripande plan handlar forskningen som beskrivs om att en grundläggande 
förståelse för sorgreaktioner hos barn och för sociala faktorer i barnets omgivning är 
förutsättningar för att kunna ge adekvat professionell hjälp. Dödsfall av en förälder är en 
av de mest fundamentala förluster som ett barn kan uppleva (Silverman & Worden, 1992). 
Föräldrar står för emotionell och social trygghet och ett dödsfall ändrar förutsättningarna i 
livet. Tesen att det finns ett samband mellan förlust av en förälder, störningar i barndomen 
och senare psykiska problem har stöd i retrospektiva studier på vuxna som uppvisar 
psykisk ohälsa (Dowdney, 2000). Forskning visar att en femtedel av de barn som förlorat 
en förälder uppvisar psykiska problem, framförallt depression under såväl barndom som i 
vuxen ålder (Dowdney, 2000; Dyregrov, 2007). Förlusten i sig samt faktorer som är 
associerade med förlusten; hur den kvarlevande föräldern bemöter barnet, tillgången på 
socialt stöd och omställningar i livet påverkar huruvida barnet utvecklar problem. Dödsfall 
av en förälder skall således inte betraktas som en individuellt påfrestande händelse. En 
serie av händelser som uppkommer före och efter dödsfallet behöver analyseras innan man 
kan betrakta att ett barn i sorg befinner sig i risk (Silverman & Worden, 1992). Forskarna 
menar att svaret på barnets reaktioner ligger i förståelsen för interaktionen mellan den 
sociala kontexten, familjesystemet och personliga karaktäristika (Dowdney, 2000; 
Silverman & Worden, 1992).  
 

3.2 Dödsfallet och efterföljande ritualer 
Ett plötsligt dödsfall är chockerande, men att leva under ett långdraget sjukdomsförlopp 
kan leda till känslomässig och social stress för barn och föräldrar (Cerel, Fristad, Verducci, 
Weller & Weller, 2006; McCarthy Ribbens, 2007). Det finns inga stora studier som har 
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visat att det är svårare för barn att anpassa sig efter ett plötsligt dödsfall än ett förväntat 
(Dowdney, 2000; McCarthy Ribbens, 2007). Worden (1996) fann inte några skillnader i 
emotionella eller beteenderelaterade svårigheter hos barnen som kunde associeras till typen 
av dödsfall. Däremot kan längden på en förälders sjukdom korrelera med svårare 
reaktioner efter dödsfallet (McCarthy Ribbens, 2007).  
 
Barnets reaktion påverkas av vilken mental förberedelse de har fått genom information 
under sjukdomsförloppet (Stuber & Hovsepian- Mesrkhani, 2001). Kommunikation och 
delaktighet betraktas som betydelsefulla faktorer för en positiv anpassning i sorgen. Ett 
barn som är väl förberett för döden och förstår vad som händer har en bra förutsättning i 
början av sorgprocessen. Det kan dock vara känsligt att närma sig frågan om döden när en 
förälder är sjuk men det är viktigt att erkänna döden som en möjlig utgång. Ansvaret för att 
lyfta frågan om den livshotande sjukdomen läggs i stor utsträckning på föräldrarna. Men 
föräldrarna saknar ofta kunskap om hur och när barnet bör informeras, vilket leder till att 
de ofta undviker att kommunicera med sina barn om döden (Stuber & Hovsepian- 
Mesrkhani, 2001). Föräldrar är därför i behov av stöd i hur de kan tala med barnet om 
döden (Stokes, Wyer & Crossley, 1997). I Hedström, Bolund & Elmbergers (2002) studie 
beskrev föräldrar att de såg det som en del i föräldraskapet att ta ansvar för sitt barn även 
om man är sjuk och de ville därmed ha hjälp av sjukvården i att ge stöd till barnen.  
 
I “Child bereavement study” undersöktes hur familjer upplevt dödsfall av en förälder 
(Silverman, Nickman, & Worden, 1992). Det är en longitudinell studie genomförd i 
Boston, med ett icke-kliniskt urval, som inkluderade 70 familjer med 125 barn i åldrarna 6-
17 år. Forskarna ville identifiera specifika beteenden bland sörjande barn i jämförelse med 
en kontrollgrupp för att avgöra om beteendena var möjliga konsekvenser av förälderns 
död. Individuella karaktäristika som ålder/utvecklingsnivå, kön och självbild påverkade 
hur barnen hanterade dödsfallet (Worden, 1996). För att kunna acceptera förlusten 
förutsätts att barnet kan förstå abstraktioner som slutgiltighet och permanens. Barnet 
behöver vid upprepade tillfällen få åldersadekvat information om dödsfallet, hur människor 
kommer att reagera och vad som kommer att hända (Stuber & Hovsepian- Mesrkhani, 
2001). Information minskar risken för fantasier och förvrängningar i barnets uppfattning av 
situationen (McCarthy Ribbens, 2007). Studier visar att barn ville få information och vara 
delaktiga under samtliga stadier i sjukdomsförloppet, men de upplevde att föräldrarna inte 
vill tala om allvaret i sjukdomen (Hedström et al., 2002; McCarthy Ribbens, 2007). 
McCarthy Ribbens (2007) visar att ungdomar framhöll att deras känslor inte 
uppmärksammades. De upplevde att det inte fanns någonstans att uttrycka känslorna och 
de var osäkra på vad som var normal sorg och accepterat beteende. I Silverman & Wordens 
(1992) studie uppfattade 42 procent av barnen att deras beteende skulle vara återhållsamt 
för att inte skapa problem för den kvarlevande föräldern. Känslan var speciellt närvarande i 
familjer där dödsfallet var förväntat. Det var vanligt förekommande att barn över 12 år 
blev tillsagda att de behövde agera mer moget efter dödsfallet. Forskning visar även att 
barn känt sig exkluderade från viktiga familjebeslut, som deltagande vid begravning eller 
information relaterat till sjukdomen eller dödsfallet. Harris (1991) visade i sin studie att de 
flesta ungdomarna inte hade fått chansen att ta avsked och de beskrev ilska, skuld och 
besvikelse över det. Det finns en klinisk hypotes att deltagande i begravningen är 
betydelsefullt i sorgbearbetningen (Dowdney, 2000). I Silverman & Wordens (1992) studie 
framkom att i princip samtliga barn hade deltagit vid begravningen.  
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3.3 Relationen till den avlidna föräldern 
Bowlbys teori om anknytning har kommit att utgöra en betydelsefull grund för forskning 
kring sorg efter förlust av en anhörig (Stroebe, Schut & Stroebe, 2005). Forskning visar att 
det finns empiriskt stöd för en koppling mellan anknytningsstil och komplikationer i 
sorgbearbetning. En trygg anknytning gör det enklare att anpassa sig vid en förlust, medan 
studier visar att personer som är emotionellt ostabila och otrygga anpassar sig sämre.  
 
Silverman et al. (1992) utvecklade utifrån sin studie en förståelse för hur barn behöll 
banden till en avliden förälder. Barnen hade utvecklat inre konstruktioner av den döde 
föräldern och det var hjälpfullt för anpassningen till förlusten. Att konstruera bandet är ett 
aktivt försök att förstå förlusten och göra det till en del av verkligheten. Konstruktionen av 
den förlorade föräldern är en fortgående kognitiv process, som är kopplat till barnets 
utvecklingsnivå. Förlusten är permanent men bearbetningen pågår fortlöpande genom livet 
och relationen kommer att omkonstrueras i takt med att barnet mognar och intensiteten i 
sorgen minskar. Att behålla något som tillhörde föräldern, ett övergångsobjekt, var 
betydelsefullt för att behålla minnet och gav trygghet under sorgeprocessen. Den 
kvarlevande föräldern kan hjälpa barnet i konstruktionen genom att de tillsammans pratar 
om och minns föräldern.   
 

3.4 Relationen mellan barnet och den kvarlevande föräldern 
Studier visar att ett positivt föräldraskap av den kvarvarande föräldern är den ensamt mest 
konsistenta stödjande faktorn i anpassningen för ett barn som sörjer en förälder (Haine et 
al., 2008). Föräldraansvaret kan dock vara överväldigande, speciellt i kombination med 
förlust av en livspartner (Dowdney et al., 1999). Stressen som vuxna upplever i samband 
med dödsfallet kan leda till minskad tid att spendera med sina barn (Haine et al., 2008; 
Wolchik, Ma, Tien, Sandler & Ayers, 2008). Föräldern behöver hantera sina egna känslor 
såväl som att tillgodose barnets behov. Ett år efter dödfallet uppgav 62 procent av barnen i 
Silverman och Wordens (1992) studie att de hade en rädsla över den kvarvarande 
förälderns säkerhet. Den rädslan var störst hos barn vars föräldrar hade dött av naturliga 
orsaker.  
 
Worden (1996) undersökte hur förälderns psykiska mående påverkade barnets 
funktionsnivå. Resultaten visade att om föräldern fungerade dysfunktionellt var barnet mer 
tillbakadraget, orolig och deprimerad. Efter ett och två år visade barnen högre nivå av 
emotionella och beteendemässiga svårigheter. Barnet hanterar således sin egen sorg i 
kontext av förälderns bearbetning av sorgen. Små barn reagerar på om människor i deras 
närhet sörjer genom att beteenden och rutiner förändras (Kirwin & Hamrin, 2005). Cerel et 
al. (2006) konstaterar att förlust av en förälder är associerat med psykiska problem under 
de två första åren som följer på dödsfallet. Forskarna följde 360 barn mellan 6-17 år och 
deras föräldrar under två år och jämförde sedan deras symptom med en kontrollgrupp. 
Barn som upplever depression i kombination med en förälder som är deprimerad eller i en 
kontext av andra familjestressorer löper störst risk att utveckla depression och andra 
psykiska problem (Cerel et al., 2006; Dowdney et al., 1999). Resultaten visade att högre 
socioekonomisk status och lägre nivå av depressiva symptom hos föräldrarna kunde 
associeras till en bättre utkomst för barnen. Negativa effekter av förlusten framträdde 
speciellt i familjer som fick ekonomiska problem, vilket påverkade möjligheten att 
upprätthålla samma standard som innan dödsfallet. Barnen uppvisade sömnproblem, 
huvudvärk och koncentrationssvårigheter.  
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3.5 Familjeinriktade stödinsatser 
Dödsfall av en förälder involverar en serie av stressande händelser som uppstår före och 
efter dödsfallet, vilka påverkar flera arenor i barnets liv (Haine et al., 2008). Faktorer som 
kan påverka anpassningen är förändringar i ekonomisk situation och boende, förlust av 
kontakt med vänner och grannar, ökat ansvar samt minskad tid med den kvarvarande 
föräldern. Professionella kan åstadkomma hjälp genom att höja medvetenheten om de 
utmaningar som barnfamiljer möter vid en förlust (Bugge, 2002). Stödjande interventioner 
kan vara att hjälpa familjen att identifiera och handskas med problemen och söka hitta en 
balans mellan att behålla kontinuitet och att utvecklas. Worden (1996) noterade 
förändringar i hushållssysslor där barnet fick ta mer ansvar. Förändringarna fortsatte vara 
konsistenta och bestod även två år efter dödsfallet. Efter ett år började hemmasituationen 
påverka barnens beteende, hushållsuppgifter påverkade fokuseringen på skolarbete och 
reducerade fritiden med kamrater. 
 
Utvärderingar av stödprogram till familjer i sorg visar att interventioner på individ och 
familjenivå är betydelsefullt för anpassningen vid en förlust (Haine et al., 2008; Kirwin & 
Hamrin, 2005). Vid ett förväntat dödsfall kan stödjande interventioner underlätta såväl före 
dödsfallet som i det kommande sörjandet. Forskning visar att det stöd som barnet får är 
avgörande för vilka möjligheter de har att bearbeta förlusten (Dyregrov, 2007). Hedström 
et al. (2002) lyfter fram att ett familjeorienterat arbetssätt kan fungera preventivt och 
förebygga psykosociala problem i barndomen och det fortsatta livet. Sorgprocessen tycks 
vara mest tillfredställande när barnens behov accepteras och de får stöd och hjälp att 
hantera situationen och sina känslor (Haine et al., 2008). En viktig del är att informera barn 
och föräldrar om sorgprocesser, vilket kan skapa förståelse för sörjande och minska risken 
för skuldkänslor. Det primära målet till barnen är att normalisera sorgreaktionerna och 
förmedla information som kan reducera oro om framtiden, arbeta med känslor som ilska 
och skuld, förklara att barnet inte skyldig till dödsfallet, att det är tillåtet att minnas och tala 
om den döde. Föräldrarna får strategier för att förbättra kvaliteten i föräldraskapet och 
kunna balansera mellan öppenhet, värme och disciplin. Det är viktigt att föräldrarna förstår 
att barnens anpassningssvårigheter ofta framträder genom att de missköter sig. 
Ungdomsåren inkluderar vissa aspekter som kan innebära ytterligare risk för problem vid 
ett dödsfall, kopplat till ungdomens identitetsutveckling och frigörelse från familjen 
(Kirwin & Hamrin, 2005). Om frigörelsen karaktäriserats av spänning och bråk kan 
ungdomen känna skuld vid ett dödsfall.  
 
Prevention Research Center, Arizona, USA, genomförde en randomiserad 
experimentstudie för att utvärdera ett program för familjer som upplevt förlust av en 
förälder (Sandler, Ayers & Romer, 2002). Studien inkluderade 156 familjer (244 barn 
mellan 8-16 år och deras vårdnadshavare) och pågick under en treårsperiod. Programmet 
utvecklades utifrån undersökningar som visat att förlust av en förälder är en stressfull 
händelse som kan leda till framtida psykiska problem för barnet. Speciellt fokuserar man 
på att stressorer inom familjen kan öka de psykiska problemen för föräldern, vilket får 
negativa effekter på föräldraskapet och för barnet. Programmet, som ger utbildning och 
stöd, är utformat för att bygga upp copingstrategier hos barnen och främja föräldern i sin 
roll. Resultaten, som baseras på psykologiska mätmetoder, visade att programmet 
framgångsrikt förbättrade färdigheter som positivt föräldraskap, reducering av stressfyllda 
situationer, förbättrad förmåga att uttrycka känslor samt förbättrat psykiskt mående hos 
barn och föräldrar. Elva månader efter programmet visade barnen en minskning i symptom 
på oro och depression och lägre grad av utagerande beteende. 
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Dowdney et al. (1999) genomförde en prospektiv studie med 45 brittiska familjer med barn 
mellan 2-16 år. Syfte var att studera om psykiska problem hos barn som sörjer en förälder 
är relaterat till stöd från samhället, samt kopplingen mellan föräldrars önskemål och 
tillgång till stöd.  Resultatet visade att professionellt stöd gavs relaterat till barnets ålder 
och arten av förälderns dödsfall. Stödinsatserna var således inte relaterade till föräldrarnas 
önskemål eller nivån av psykiska problem hos föräldern eller barnet. Det var högre 
sannolikhet att barnet skulle få stöd om föräldern hade begått självmord eller om dödsfallet 
var förväntat. Trots att forskning visar att barn som sörjer är en riskgrupp för att utveckla 
psykiska problem gavs inget rutinmässigt stöd inom hälso- och sjukvården. Bristen på stöd 
förklaras med att det bland professionella finns en brist på samstämmighet kring barns 
förmåga att sörja samt målgruppens behov av stöd. Det finns inte heller metoder för att 
identifiera barn som kan befinna sig riskzonen för att utveckla komplicerad sorg. Inom 
sjukvården har det funnits en brist på fokus kring barn som anhöriga och deras sorg har 
varit en familjeangelägenhet (Bugge, 2002). Det sker dock en förbättring i takt med att 
kunskap om sorg och behov av stöd till sörjande barn har ökat. Det finns även studier som 
visar på att det kan finnas svårigheter för professionella att nå anhöriga (Forinder, 
Andersson, Forsell & Olsson, 2000).    
 

3.6 Socialt nätverksstöd 
Hedström et al. (2002) lyfter fram att en betydelsefull aspekt i psykosocialt arbetet är att 
etablera kontakter mellan stödinstanser i samhället, som barnomsorg, skola, BUP (barn- 
och ungdomspsykiatri), Socialtjänsten, familjeenheter och frivilliga stödorganisationer. 
Utöver professionella kontakter är det betydelsefullt att undersöka möjliga stödpersoner i 
det privata nätverket. Stroebe, Zech, Stroebe & Abakoumkin (2005) menar att det finns 
begränsat med bevis för att socialt nätverksstöd skyddar individer från sörjande vid en 
förlust. Socialt stöd kan dock ha en dämpande funktion, reducera ensamhet samt hjälpa till 
att hantera förlusten vilket minskar stressituationen och underlättar anpassningen (Nolen-
Hoeksema & Davis, 1999). Personer som har genomgått ett trauma finner vanligtvis stöd i 
att få berätta om sina upplevelser och känslor samt få bekräftelse på att deras tankar är 
normala. För personer som kan tala om sina tankar och känslor minskar risken för 
komplicerad sorg och chansen till välbefinnande ökar jämfört med personer som inte klarar 
av att öppna sig för andra. Eppler (2008) beskriver i sin studie att barnen berättade att de 
kunde prata med sina föräldrar och syskon om sin sorg. Om föräldrarna var oförmögna att 
ge stöd sökte sig barnen till ett utvidgat stödsystem inkluderat far- och morföräldrar och 
andra släktingar samt lärare och kamrater. Harris (1991) beskriver å andra sidan i sin studie 
att ungdomarna sällan sökte stöd hos vänner eller familj. Ungdomarna upplevde att 
känsloyttringar och samtal om döden var oacceptabelt och potentiellt överväldigande för 
deras vänner. De äldre tonåringarna spenderade mer tid med vänner än i hemmet. 
Vänskapen gav skydd men gjorde också ungdomen sårbar om relationen avbröts. De yngre 
tonåringarna var mindre självständiga, mer tillbakadragna och isolerade och deras liv 
centrerades i hemmet. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Förevarande avsnitt fokuserar på ett systemteoretiskt synsätt utifrån ett intresse av 
familjesystemets funktion samt familjens relationer till informella och formella nätverk. 
För förståelsen av barnets perspektiv ges genom anknytningsteorin en beskrivning av 
faktorer som påverkar barnets förståelse och reaktioner. Framställningen inriktas på 
aspekter kopplat till familjelivet under ett sjukdomsförlopp, förlust och sorg och gör 
således inte anspråk på en fullständig redogörelse för teorierna. 
 

4.1 Förståelse av barnet utifrån anknytningsteorin 
Frågan om hur man betraktar sorg hos barn är en central aspekt som inverkar på 
inställningen till barns behov av stöd (Worden, 1996). Förståelsen av döden är nära 
sammankopplat med förmågan att sörja och därför är kunskap om barnets kognitiva 
utveckling betydelsefullt (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2008). 
Genom anknytningsteorin beskrivs hur barn kan använda sig av andra människor som en 
trygg bas för att utforska världen. Genom anknytningsteorin förklaras den process som 
resulterar i psykologiska band mellan barnet och föräldern. Anknytningen, vilket för barnet 
är en beständig inre representation av föräldern, utvecklas genom barnets behov av 
omvårdnad och förälderns behov att ge omvårdnad.  
 
Bowlby menade att människan är beroende av tillitsfulla relationer och att barnet har 
medfödda behov av anknytning (Broberg et al., 2008). Att bygga upp en relation är en 
känslomässig investering och att förlora en relation är därmed smärtsamt. Bowlbys 
beskrivning av att reaktioner på en förlust härrör från anknytningsmönster under 
utvecklingen har fått stor betydelse för förståelse av sorg. Sorg ses som en speciell form av 
separationsångest, en reaktion på en förlust som är oåterkallelig. Vid en förlust behöver 
barnet åter bygga upp den inre världen och återskapa en trygg bas. Vid en trygg anknytning 
har barnet fått beskydd när den sökt den andres närhet, medan barnet vid otrygg 
anknytning inte har den erfarenheten. Personer med en trygg anknytning har lättare att 
komma åt känslosamma minnen och kan sörja utan att bli överväldigade av sorgen. Under 
en tid efter förlusten är mental desorganisation en vanlig reaktion. Bowlby ser det som en 
normal process, vilken kan särskiljas från mer problematiska reaktioner som defensivt 
förnekande, utdraget sörjande samt kvardröjande desorganisation. Komplikationer i sorgen 
kan kopplas till osäker anknytning och personer som är emotionellt ostabila och otrygga 
anpassar sig sämre vid en förlust. Skillnader i reaktionen på en förlust mellan barn och 
vuxna kan relateras till anknytningspersonens betydelse för omvårdnaden samt att 
individen med stigande ålder utvecklar den kognitiva förmågan vilket ger fler möjligheter 
att hantera förlusten. Reaktionen efter en förlust är en individuell upplevelse, men det finns 
vissa mönster i hur barn i olika utvecklingsstadium reagerar. Barnets sorgreaktioner liknar 
den vuxnes och kan beskrivas i fyra punkter; acceptera förlusten, uppleva de emotionella 
aspekterna av sorgen, anpassa sig till en miljö där den avlidne saknas samt att finna en 
plats för den avlidne i det fortsatta livet (Worden, 1996).   
 

4.2 Systemteoretiskt perspektiv 
4.2.1 Familjeorienterat arbetssätt  
Bowlby beskrev att ett systemteoretiskt perspektiv passar väl för att beskriva hur barnet 
och dess omgivande miljö påverkar varandra (Broberg et al., 2008). Genom 
systemteoretiska perspektiv beskrivs ett cirkulärt tänkande som betonar sammanhanget och 
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samspelet mellan individer, varvid individen i psykosocialt arbete analyseras i förhållande 
till sin omgivning och sociala nätverk (Bernler & Johnsson, 2001; Klefbeck & Ogden, 
2007).  Den omgivande miljön betraktas som betydelsefull för individens utveckling och 
utvecklingen ses som ett resultat av samspelet mellan individen och miljön (Broberg et al., 
2008). Den omgivande miljön kan enligt Bronfenbrenner delas in enligt följande system; 
mikro-, meso-, exo- och makrosystem (Klefbeck & Ogden, 2007). Mikrosystemet 
inkluderar de individer som familjemedlemmarna har direkt kontakt med. Relationer 
mellan flera mikrosystem skapar mesosystem, exempelvis relationen mellan familjen–
sjukvården. Exosystem kan beskrivas som formella och informella miljöstrukturer. 
Makrosystem inkluderar ideologiska och institutionella mönster i samhället. 
 
Om en förändring sker, exempelvis en sjukdom, påverkar det hela familjesystemet och 
familjen behöver ständigt anpassa sig till nya förhållanden för att upprätthålla sin existens 
(Klefbeck & Ogden, 2007). Utifrån ett familjeorienterat arbetssätt kan föräldrar och barn 
inkluderas som individuella enheter och en gemensam helhet. Inom systemteori betraktas 
system som hierarkiska och huruvida man fokuserar på ett individperspektiv eller 
familjeperspektiv avgör hur insatserna riktas (Bernler & Johnsson, 2001). Att inkludera 
familjemedlemmar i ett stödarbete kan dock vara en komplex fråga eftersom klientens 
önskemål generellt sett är avgörande vid frivilligt psykosocialt behandlingsarbete.  
 

4.2.2 Nätverksorienterat arbetssätt 
Ett stödarbete som inriktas mot människors sociala nätverk syftar till att skapa en mer 
tillfredställande situation snarare än förändring (Payne, 2008). Utifrån ett systemperspektiv 
kan professionella arbeta med att identifiera färdigheter hos individen, samt att hjälpa 
familjen att bemästra svårigheter och finna strategier för att lösa sina problem. Stödet kan 
syfta till att förbättra mellanmänskliga relationer samt individens personliga och sociala 
resurser. Arbetssättet kan beskrivas som psykoeducation, vilket kan inkludera 
kunskapsförmedling på olika nivåer (Stromsnes Ekern, 2002). Exempelvis att förmedla 
information om vart familjen kan vända sig för att få stöd och tillgång till de resurser som 
samhället kan erbjuda (Bernler & Johnsson, 2001; Payne, 2008). 
 
I den kontext som familjen ingår i kan man identifiera ett informellt nätverk av släkt och 
vänner samt ett formellt nätverk av professionella (Klefbeck & Ogden, 2007). I stödarbetet 
finns en multipel fokusering; på individen, på relationerna i familjesystemet samt mellan 
systemen (sjukvården-familjen; informellt nätverk-familjen). Vidare är det viktigt att 
socialarbetaren samspelar med andra instanser i samhället, som individen är del i eller 
behöver komma i kontakt med. Kartläggningen syftar till att söka mobilisera hjälp till 
familjen och rikta insatser till de behov som finns. Effekten av socialt nätverksstöd kan 
förklaras genom teorin om buffert respektive recovery (Dyregrov & Dyregrov, 2008). 
Buffert innebär att konkret stöd från omgivningen fyller betydelsen att kunna balansera, 
kompensera eller reducera effekterna av en problematisk situation. Recoveryteorin 
beskriver att generellt socialt stöd har positiv effekt för återhämtningen. 
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5. METOD 
5.1 Vetenskapsfilosofisk position 
Den övergripande ontologiska utgångspunkten i uppsatsen är socialkonstruktivistisk 
genom att verkligheten betraktas som en social konstruktion (Alvesson & Sköldberg, 
2008). Vidare betraktas relationen mellan kurator, de anhöriga och organisationskontexten 
som reflexiv; de utgör en ömsesidig påverkan på varandra (Payne, 2008). Stödet som 
kuratorerna utför konstrueras i den kontext som de verkar inom och förståelse söks genom 
att betrakta dessa olika kontexter. Den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten knyts således 
samman med empirin som berör ett sammanhang som präglas av samspel mellan 
människor. Studien har en epistemologisk utgångspunkt att kunskap skapas i samspelet 
mellan människans inre och den yttre miljön där människor kommunicerar med varandra 
(Alvesson & Sköldberg, 2008).  
 
Uppsatsen utgår från en hermeneutisk vetenskapsfilosofisk position, vilket appliceras vid 
tolkningen av det empiriska materialet (se vidare rubrik 5.5.2) (Alvesson & Sköldberg, 
2008). Tolkningens syfte är att söka förståelse för en texts mening. Enligt hermeneutiken 
kan meningen hos en del endast förstås i en växelverkande relation till helheten. Den 
hermeneutiska spiralen inkluderar en växelverkan mellan del och helhet samt mellan 
forskarens förförståelse och förståelse.  
 

5.2 Forskningsdesign 
För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor används en kvalitativ metod (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Syftet med studien är inte att undersöka hur vanligt förekommande en 
form av psykosocialt stöd är, utan att definiera kategorier av hur det kan vara. Syftet med 
metodvalet var att genom enskilda intervjuer med ett öppet förhållningssätt söka efter 
intervjupersonernas beskrivningar. Även en enkätundersökning kan inkludera öppna 
frågor, men det var framförallt möjligheten att kunna följa upp och fördjupa intervjusvaren 
som avgjorde val av forskningsmetod (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 
2007). 
 
I studien har halvstrukturerade intervjuer genomförts, detta för att utifrån en given struktur 
nå möjlighet att få intervjupersonernas berättelser och tolka de beskrivna utsagornas 
mening (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden syftade till att vara ett verktyg för att 
täcka in forskningsfrågorna och utformades utifrån tre nivåer med tematiska-, direkta- och 
följdfrågor. Utifrån teman konstruerades frågor med öppna formuleringar för att ge 
möjlighet till citat och rika beskrivningar av intervjupersonerna (Larsson, 2005). Under de 
tematiska frågorna formuleras mer direkta frågor utifrån identifierade spår inom forskning 
och teoretiska perspektiv. För att stärka kvalitén på intervjuerna kontrollerades 
intervjufrågorna mot frågeställningarna. Jag gjorde en kritisk granskning av frågorna och 
prövade dem på mig själv, genomförde pilotintervjuer med personer i min närhet samt 
överlämnade dem till min handledare för granskning (Esaiasson et al., 2007). 
 
Studien har en abduktiv ansats och forskningsprocessen har karaktäriserats av en växling 
mellan empiri och relevanta teorier (Larsson, 2005). Empirin och teorierna har 
genomgående inverkat på varandra. Den inledande litteraturstudien gav en insyn i 
forskningsområdet samt kunskap som blev betydelsefull för att kunna följa 
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intervjupersonerna och fördjupa följdfrågorna. Utifrån ett öppet förhållningssätt inför vad 
som framkom under processen kunde teorier och forskning föras in under arbetets gång.  
 

5.3 Förförståelse 
I den kvalitativa forskningen genereras kunskap i relationen mellan forskaren och 
intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2009). Det går således inte att bortse från 
forskarens påverkan i intervjusituationen, vilket står i samklang med en 
socialkonstruktivistisk ansats.  Genom att inta en kritisk självmedvetenhet kan forskaren 
söka gå in i intervjuerna med ett förutsättningslöst förhållningssätt.  
 
Det finns en paradox mellan att vara förutsättningslös och inläst (Kvale & Brinkmann, 
2009). Genom att vara medveten om det har jag reflekterat kring min inverkan på studien. 
Genom att lyfta fram för läsaren att intervjuerna föregicks av forskningssammanställning 
och teoriförkovran blir forskningsprocessen synlig för läsarens granskning. Att vara inläst 
bedömdes i förevarande studie som en betydelsefull förutsättning för att kunna föra ett 
initierat samtal med kuratorerna som på en klinisk nivå är eliter i jämförelse med 
forskaren. Resultatet i forskningsöversikten genererade en misstanke hos mig om att det 
psykosociala stödet till barnfamiljer inom sjukvården är begränsat. Utifrån min 
medvetenhet kring misstanken försökte jag att inta ett förutsättningslöst undersökande 
förhållningssätt i intervjuerna. Jag anser därmed att förförståelsen inte varit en nackdel 
utan snarare den grund på vilken drivkraften att genomföra studien vilat. Genom att 
explicitgöra förförståelsen synliggörs utgångspunkten för tolkningen av empirin och gör 
den tillgänglig för kritisk granskning.  
 

5.4 Datainsamling och urval  

5.4.1 Litteratursökning 
Forskningsprocessen inleddes med en litteraturstudie för att erhålla en överblick över det 
aktuella forskningsläget. Sökprocessen inleddes med en osystematisk sökning efter 
ämneslitteratur och forskning på Internet. Därigenom återfanns uppslag till teoretiska 
inriktningar samt insyn i forskningsfältet. Forskning har sökts i databaserna PsycINFO, 
CSA (Social Sciences Subject Area), LIBRIS samt PubMed. Följande begrepp har i olika 
kombinationer använts i sökningen av forskning som återfinns i litteraturstudien: 
attachment, bereavement, children, expected loss, grief, grief education, intervention, 
parental death, social support och social work. Trunkering* användes för att ge en vidare 
sökning. För att finna begrepp som används inom forskningsområdet användes key words 
från forskningsartiklar. Litteratursökningen filtrerades till forskningsartiklar som är 
kollegialt granskade och inkluderar ”Peer-reviewed journals” samt avhandlingar. 
Litteratursökningen bedömdes vara mättad när olika sökkombinationer resulterade i 
samma forskningsartiklar. Litteraturstudien täcker in ett brett område och flertal av de 
utvalda artiklarna är verk som frekvent refereras i artiklar av andra ledande forskare samt i 
ämneslitteratur. I träfflistorna granskades först titlarna, sedan abstract och de artiklar som 
bedömdes relevanta för studien lästes i sin helhet.  
 
5.4.2 Urval av intervjupersoner 
Urvalskriterierna för intervjupersonerna var att de skulle arbeta som kuratorer inom 
sjukvården på en avdelning där det finns patienter med livshotande sjukdomar som är 
föräldrar. Ur populationen av kuratorer vid två sjukhus identifierades med hjälp av en 
kontaktperson personer som motsvarade urvalskriterierna. Urvalet är att betrakta som ett 
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bekvämlighetsurval genom att det baseras på kontakter (Esaiasson et al., 2002). De fem 
första kuratorerna som identifierades kontaktades via e-post med ett informationsbrev 
(bilaga 1) och förfrågan om intresse att delta i studie. Fyra kuratorer önskade delta i 
studien, den femte var inte längre verksam som kurator. Urvalet utgörs av fyra kvinnliga 
kuratorer som är verksamma vid olika avdelningar på sjukhus i Stockholmsområdet. 
 
5.4.3 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes på respektive kurators arbetsplats och varade cirka 1½ timme 
vardera. Intervjupersonerna delgavs ett informerat samtycke (bilaga 2) som de fick 
underteckna. Intervjuerna spelades in på band för att skapa en mer korrekt datainsamling 
som möjliggjorde en utförlig transkribering att utgå ifrån vid analysen samt ordagranna 
citat (Larsson, 2005). Jag övervägde att skicka intervjufrågorna i förväg, men beslutade att 
fördelarna med att kunna få spontana svar övervägde fördelarna med genomtänkta svar. 
Utformningen av intervjuguiden gav möjlighet att ställa följdfrågor vilket bedömdes vara 
betydelsefullt för att kunna fånga upp oväntade spår i intervjun och fördjupa svar. Under 
intervjuerna prövade jag tolkningar för att få förståelse för utsagor. Jag upplever att 
utformningen av intervjuguiden gav möjlighet till en bredd och fyllighet i 
intervjupersonernas beskrivningar.  
 

5.5 Materialbearbetning  
5.5.1 Transkribering 
Intervjuerna transkriberades ordagrant i direkt anslutning till att de hade genomförts och 
lyssnades sedan igenom ett flertal gånger för att säkerställa korrekt återgivelse (Kvale & 
Brinkmann, 2009). För att värna om konfidentialiteten avidentifierades intervjupersonerna 
och arbetsplatserna i intervjuutskrifterna. Transkriberingarna redigerades sedan från 
talspråk till skriftspråk och upprepningar exkluderades. Därefter skickades 
sammanställningen till intervjupersonerna för granskning. Samtliga återkopplade genom 
att godkänna materialet.  
 
5.5.2 Resultat och analys 
En kombination av olika tolkningsstrategier används i uppsatsen; meningskoncentrering, 
meningskategorisering och meningstolkning (Kvale & Brinkmann, 2009). När 
intervjumaterialet hade transkriberats genomfördes en meningskoncentrering. Sedan 
bearbetades materialet genom meningskategorisering där jag sökte efter teman i 
intervjuutsagorna. Meningstolkning genomfördes i syfte att fördjupa förståelsen av 
uttalanden och göra kopplingar till teoretiska perspektiv. 
 
I enlighet med den hermeneutiska tolkningen pendlade min tolkning mellan delarna och 
helheten i empirin för att söka mening (Alvesson & Sköldberg, 2008). Efter genomläsning 
av intervjuexcerten fick jag en uppfattning av det övergripande resultatet, vilket sedan 
fanns i åtanke när jag bearbetade materialet. Beskrivningarna i respektive tema relaterades 
till helheten och frågeställningar under processen som en del i en hermeneutisk spiral. 
Förståelsen för texten fördjupades och jag kunde se hur delarna relaterade till varandra på 
väg mot en helhetsförståelse. Empirin tolkades och analyserades sedan kopplat till de 
teoretiska perspektiven och knöts samman med tidigare forskning. För att öka kvaliteten i 
tolkningarna eftersträvades konsistenskriteriet, att tolkningarna av delarna och helheten har 
en logik och är utan motsättningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Växelverkan mellan 
förförståelse och förståelse är betydelsefull eftersom tolkningen har varit en process mellan 
mig som tolkare och texten som uttolkas. Beskrivningen av processen syftar till att göra 
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den öppen för läsarens granskning, genom vilket tyngden i tolkningarna ökar (Alvesson & 
Sköldberg, 2008).  
 

5.6 Etiska ställningstaganden  
Forskningsprocessen har genomsyrats av etiska riktlinjer för forskning; informerat 
samtycke, konfidentialitet och forskningens konsekvenser (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Kuratorerna erhöll ett informationsbrev (bilaga 1) innan intervjuerna där syftet med studien 
presenteras, samt praktiska förutsättningar och etiska riktlinjer i uppsatsarbetet. I det 
informerade samtycket som undertecknades av intervjupersonerna förtydligades 
samtyckeskravet (bilaga 2). För att ge kuratorerna möjlighet att läsa och kommentera 
intervjuerna innan materialet bearbetades erhöll de intervjusammanställningarna via e-post. 
Konfidentialitetskravet har eftersträvats genom att samtliga uppgifter om deltagarna har 
givits största möjliga anonymitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Forskarens kontaktperson är 
dock medveten om vilka kuratorer som deltar i studien, vilket kuratorerna informerades 
om. Eventuell problematik kopplat till identifiering av kuratorerna har jag sökt minska 
genom att i redovisningen av intervjuerna avidentifiera kuratorerna i avseende 
personnamn, avdelning och sjukhus. För att utsagorna inte ska kunna härledas till en 
enskild kurator presenteras empirin som en sammanskriven text och citaten knyts inte till 
en specifik person. Utöver forskningsetiska aspekter upplever jag att det är av vikt för 
kuratorernas anonymitet gentemot sina respektive arbetsgivare. De uppgifter som samlats 
in kommer endast att användas för forskningsändamålet. Bandupptagningarna och 
transkriberingarna har endast hanterats av forskaren och kommer att förstöras efter att 
uppsatsen har examinerats.  
 

5.7 Metoddiskussion om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

5.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet samt konsistens och inre logik 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Tillförlitligheten bör vara hög för att resultaten ska vara 
värdefulla och undersökningen möjlig att reproducera. Tillförlitligheten i resultaten kan 
kopplas till att forskaren i en intervjuundersökning utgör undersökningsinstrumentet. För 
att pröva konsistensen i svaren innehåller intervjuguiden frågor som liknar varandra men 
med olika formuleringar (Larsson, 2005). Den inre logiken kopplas till att det inte finns en 
motsättning mellan olika delar i texten. Vilket jag har sökt uppnå genom att noggrant 
arbeta med materialet. För att öka tillförlitligheten vid transkriberingen lyssnade jag 
igenom intervjuerna vid flertal tillfällen (Esaiasson et al., 2007). Att tillägna sig kunskap 
inför en undersökning höjer förutsättningarna för en god reliabilitet utifrån en 
hermeneutisk synvinkel genom att det har ökat min möjlighet att kunna göra tolkningar av 
materialet (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 

5.7.2 Validitet 
Frågan om validitet kan kopplas till intervjun som forskningsmetod genom frågan om 
studien undersöker vad den avser (Esaiasson et al., 2007). Eftersom forskaren är 
undersökningsinstrumentet kopplas validitet till undersökarens hantverksskicklighet (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Under samtliga stadier i forskningen har jag sökt ifrågasätta metoden 
och resultaten med syftet och frågeställningar i åtanke. För att uppnå god validitet 
eftersträvade jag att säkerställa att intervjufrågorna avspeglade syftet och skulle kunna 
generera svar på frågeställningarna. För att kunna besvara syftet på ett relevant och 
trovärdigt sätt har jag resonerat kring val av lämplig metod, med mig själv samt med min 
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handledare. Liknande resonemang har även förts kring teoretiska perspektiv för tolkning av 
resultaten.  
 
Intervjun som kunskapsproduktion är objektiv om den inte är snedvriden (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Jag har därför sökt eftersträva reflexiv objektivitet genom att reflektera 
över min roll som forskare och min förförståelse; objektiv inför subjektiviteten. Min 
förförståelse kan ha haft positiv inverkan i avseende att det ökade möjligheten till 
fördjupade uppföljningsfrågor och tolkningar. Jag har funderat kring risken att jag genom 
mitt intresse för frågeställningen kan ha påverkat kuratorerna till att ge tillrättalagda svar 
(Esaiasson et al., 2007). Risken känns dock liten eftersom jag finner att intervjuerna 
problematiserade undersökningsområdet, vilket gör att svaren kändes genuina. Jag 
upplevde att reaktionen på vissa frågor gav eftertänksamma svar, vilket gör att jag med en 
ödmjuk förhoppning tror att intervjun kan leda till vidare eftertanke hos kuratorerna.  
 
Om jag genom ledande frågor hade eftersökt vissa svar hade det inverkat negativt på 
validiteten, vilket jag därför försökte undvika (Larsson, 2005). Jag sökte pröva utsagorna 
under intervjuerna men det är en aspekt som möjligen hade kunnat fördjupas med mer 
erfarenhet av intervjuer. För att försöka kompensera den möjliga bristen försäkrade jag mig 
om att jag kunde kontakta kuratorerna för att verifiera betydelsen av en utsaga. Empirin har 
validerats med intervjupersonerna genom att de fick läsa utskriften från intervjun, den 
godkännande feedback som återkom blir som en kontroll av tillförlitligheten (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Kontrollerna under och efter intervjuerna kan beskrivas som en 
kommunikativ validering mellan forskare och undersökningsobjekt. Den teoretiska ramen 
för tolkningarna har gått utöver intervjupersonernas självförståelse och dessa tolkningar 
kan genom teorierna valideras av läsaren. 
 
5.7.3 Generaliserbarhet 
Frågan om generaliserbarhet av resultaten reses i stort sett i alla undersökningar (Larsson, 
2001). Min ambition fokuseras mot möjligheten av en generalisering utifrån kontextlikhet 
genom en bedömning om uppsatsens resultat kan kopplas till förståelse i en annan situation 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Genom ambitionen att nå en hög validitet och reliabilitet 
stärks möjligheten att kunna argumentera för att mina tolkningar är utförda på ett sätt som 
möjliggör en sådan generalisering (Esaiasson et al., 2007). Giltigheten i analysen är 
avgörande för argumentationen för analytisk generaliserbarhet (Larsson, 2005). Det 
handlar om möjligheten att dra slutsatser utanför den enskilda studien utifrån de empiriska 
resultaten och de begrepp som har formulerats genom tolkningen av empirin (Kvale & 
Brinkmann, 2009). En svårighet i att kunna generalisera ligger i intervjun som 
forskningsmetod, genom att människor förändras och forskaren och undersökningsobjektet 
påverkar varandra (Larsson, 2001). Jag anser dock inte att det är ett problem i förevarande 
studie kopplat till att studien inte eftersöker en given sanning utan ser kunskapen som en 
social produktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). Den sociala verkligheten och människor 
förändras och utsagorna i sig kan inte replikeras däremot kan begreppen och tolkningarna 
prövas i andra studier. Ett kompletterande alternativ är en naturalistisk generalisering som 
innebär att läsaren får göra en egen bedömning (Larsson, 2001). Utifrån de tolkningar och 
begrepp som har formulerats gör forskaren kunskap explicit, vilket möjliggör för läsaren 
att skapa igenkännande från ett fall till ett annat (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
Empirin baseras på intervjuer med fyra kuratorer som är verksamma på sjukhus i 
Stockholmsområdet. Kuratorerna arbetar på avdelningar för patienter med olika former av 
livshotande cancerdiagnoser, några följer patienterna under hela behandlingsförloppet andra 
under en specifik period. Förekomsten av barnfamiljer varierar i kuratorernas 
patientgrupper, från att medelålders småbarnsföräldrar är vanligt förekommande till att en 
kurator i huvudsak arbetar med äldre patienter. Resultatsammanställningen beskriver hur 
psykosocialt stöd till barnfamiljer där en förälder lider av en livshotande sjukdomar kan 
vara utformat. Resultatet presenteras utifrån två teman; familjeorienterat stöd och barnet 
som anhörig med underrubriker som representerar centrala teman i utsagorna. Resultatet 
analyseras efter respektive tema i relation till teoretiska utgångspunkter och tidigare 
forskningsresultat. Utsagor och citat presenteras sammanslaget under respektive tema.  
  

6.1 Familjeorienterat psykosocialt stöd 
6.1.1 En kuratorskontakt för patienten och de anhöriga  
När en individ drabbas av en livshotande sjukdom kan det innebära en psykisk och social 
påfrestning för patienten och de anhöriga. Kuratorerna i förevarande studie beskriver att 
deras arbete innebär att vara en stödkontakt till patienten och de anhöriga, att ha stödsamtal 
och hjälpa till med praktiska frågor. Två kuratorer träffar alla patienter som påbörjar 
behandling och är själva aktiva i att fånga upp patienterna för att erbjuda stöd. De andra får i 
huvudsak remisser från sjukvårdspersonalen eller blir kontaktade av patienten. De förklarar 
att det inte finns resurser till att träffa alla patienter. Vid remissförfarandet är kuratorerna 
hänvisade till att sjukvårdspersonalen fångar upp ett behov hos patienten. En kurator 
beskriver att sjukvårdspersonalen hanterar krisomhändertagandet och remitterar vidare om 
patienten även har sociala svårigheter som en skilsmässa eller ekonomiska problem.  
 
Kontakten med de anhöriga kan etableras genom att kuratorn tar kontakt eller att familjen 
uttrycker ett behov. För att de anhöriga ska veta vem de kan vända sig till om de önskar stöd 
beskriver en av kuratorerna att hon nästan alltid är den som initierar kontakten. Flera 
kuratorer upplever dock att det finns svårigheter att nå de anhöriga. De försöker bjuda in de 
anhöriga och erbjuda dem sitt stöd, men de anhöriga kan i vissa fall uttrycka att de har en 
släkting eller vän som ger dem stöd. En kurator som främst har telefonkontakt med de 
anhöriga upplever att det kan vara svårt för familjen att ta kontakt med henne och önskar 
därför att hon hade den tidsmässiga möjligheten att ta initiativet till kontakten.  
 

Men många kör på något sätt bara på i det här, de är så fokuserade på att 
det ska flyta på där hemma som det brukar mer eller mindre under den 
här tiden, det här med känslorna kommer oftast sen, att de nästan inte 
ger utrymme, det finns absolut en oro, men inte att de har lugnet att sitta 
ner, eller komma hit, de säger oftast att vi kan ta det där sedan. 1 

 
6.1.2 Familjeinriktat stöd 
Samtliga kuratorer tycker att det finns möjlighet att vidga stödet och se både patienten och 
de anhöriga. Kuratorerna beskriver att det ligger i deras profession att se sammanhanget 
kring en individ, att utifrån ett nätverkstänkande vidga perspektivet och prata om arbete, 
ekonomi och familjesystem. Kuratorerna upplever att de tillhör den profession inom vården 
som företräder de anhöriga och stöd till anhöriga ingår i arbetet. Kontakterna varierar dock 

                                                 
1 Citaten är i viss mån redigerade till skriftspråk för läsvänligheten. 
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mellan olika avdelningar, från korta akuta stödinsatser till längre bearbetande samtalsstöd. 
Att arbeta familjeorienterat kan handla om att kuratorerna har med sig tankar om familjen i 
samtal med patienten. Insatserna varierar men basen är att patienten och de anhöriga ska bli 
sedda med sina behov som en familj. 
 

Försöka förstå hur familjen ser ut, hur behovet ser ut hos familjen, finns 
det små barn, hur de har pratat om sjukdomen hemma, vad de har sagt, är 
barnet med på sjukhuset. Jag försöker kartlägga, framför allt i början, hur 
de reagerar på det här, hur nätverket ser ut, vad de verkar kunna ge 
varandra för stöd, vem i familjen är mest drabbad av det här, finns det 
flera familjemedlemmar som behöver stöd.  

 

Samtliga kuratorer lyfter fram att en stor del av stödet till föräldrarna handlar om att stödja 
dem i att vara ett stöd åt sina barn. Det är en svår situation för föräldrarna att själva hantera 
den förändrade livssituationen och föräldraskapet. Kuratorerna delar upplevelsen att det 
största behovet för barnfamiljer många gånger ligger i föräldrarnas starka oro kring barnen, 
deras mående, vilket information de ska få eller vilket stöd som finns till dem. Flera 
kuratorer beskriver att de bekräftar föräldrarna i deras känslor och försöker stärka dem att 
orka vara vuxna.  
 

När man får ett svårt besked och du är vuxen och har barn blir det extremt 
svårt och du blir faktiskt själv ibland som ett barn, så det handlar om att 
hjälpa de här föräldrarna att orka vara föräldrar och inte bara ledsna och 
uppgivna, låta dem orka vara föräldrar, jag kan inte som kurator ta ifrån 
dem föräldraskapet utan få dem att orka ge barnen den här informationen, 
det är nog väldigt mycket stöd i att orka vara mamma och pappa. 

 
Samtalen med föräldrarna handlar enligt en av kuratorerna mycket om hur de kan hantera 
den förändrade livssituationen. Familjelivet präglas mycket av att vardagen blir förändrad 
och att den sjukes roll blir annorlunda. Flera kuratorer lyfter fram vikten av att familjelivet 
behöver få fortsätta som vanligt och att föräldrar och barn behåller sina roller. En kurator 
försöker uppmärksamma att föräldrarna inte lägger över för mycket ansvar på barnet. Det 
är viktigt att barnet får fortsätta vara barn, fortsätta vara i sin värld med fritidsaktiviteter 
och vänner.  

 
När någon blir svårt sjuk får barn ofta ta ett större ansvar än barn ska 
behöva tycker jag, de kanske blir lillmamma och får sköta hushållet, det 
är väldigt viktigt att barn får fortsätta vara barn och får utrymme att sörja 
och också vara ledsna. 
 
Mycket att utgå ifrån att ha ett kunnande om barnets reaktioner, även om 
de inte är i rummet, att deras behov blir inkluderade, man sitter här som 
förälder men jag kan inte bara ta den personens perspektiv utan jag måste 
också höra indirekt hur de relaterar till barnen och att man kan behöva 
pedagogiskt göra en intervention för att de ska vara bättre föräldrar i 
sjukdomssituationen. 

 
Flera kuratorer uppmuntrar att familjemedlemmarna ska kommunicera med varandra och 
visa sina känslor. En kurator beskriver att det handlar om att skapa en förståelse för 
varandras reaktioner och finna sätt att stödja varandra. Kuratorerna anser att det är viktigt att 
förmedla till barn att det är tillåtet att visa sina känslor. Barnet ska inte behöva trippa på tå 
för sina föräldrar. De har fortfarande rätt att vara barn och bli arg, besviken och ledsen. En 
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kurator beskriver att hon därför pratar med föräldrarna om hur de upplever att barnet 
hanterar situationen samt undersöker om barnet har någon vuxen den pratar med eller en 
kamrat med en liknande erfarenhet. Kuratorerna beskriver att de pratar med föräldrarna om 
hur man kan förstå barnets reaktioner och att de kan vara uppmärksamma på om barnets 
beteende förändras. Ett viktigt steg i det är att uppmuntra dem att berätta om sjukdomen för 
personer i barnets omgivning, för att på så vis kunna få feedback på barnets mående genom 
information om dess beteende i förskola eller skolan.   

 
Jag brukar också fråga om barnet tar med kompisar hem, gör de inte det, 
aldrig någonsin, kan jag börja fundera på hur de pratar om det här, är det 
något som de skäms för, är det otillåtet, är det så att skolan inte vet om 
och då vet inte kompisarna om heller, men säger de att barnet tar hem 
kompisar lika mycket som förut, det är inga problem med skolarbetet, han 
fungerar som vanligt, då känner jag mig ganska lugn, sedan kan det 
komma upp reaktioner senare, men jag kan bara utgår från det jag vet nu. 

 
De flesta kuratorerna beskriver att de försöker normalisera de reaktioner som familjen 
upplever. Det är många föräldrar som är oroliga för att de inte har kunnat stötta barnet 
tillräckligt eller funnits där på rätt sätt och att det är därför som barnet är ledsen eller inte 
klarar av skolan. Att leva under ett långdraget sjukdomsförlopp kan vara jobbigt för 
föräldrar och barn. Ovissheten kan vara påfrestande och stödsamtalen kan handla om den 
psykiska påfrestning som det innebär att försöka stå ut.  
 

Den som är frisk och den som är sjuk har en oro för vad det innebär för 
barnen, hur mycket kan man berätta, är han eller hon ledsen nu för att 
omständigheterna ser ut som de gör eller är det något annat, föräldrarna 
blir ofta väldigt fixerade vid att försöka läsa av hur barnen mår i det här. 

 
För familjen handlar det om att anpassa sig till den nya situationen och försöka acceptera att 
familjemönstren har förändrats. En viktig del i stödet är att få föräldrarna att vara föräldrar 
och att vägleda dem i var de kan finna stöd för barnet. Om man som förälder inte orkar är 
det viktigt att finna andra vuxna som kan stödja barnet. Flera kuratorer försöker förmedla 
sin kunskap utifrån barnets perspektiv, att få föräldrarna att förstå vikten av att se till barnet 
och därigenom själva kunna formulera ett behov kring barnet. En kurator beskriver att hon 
ser en utbildande aspekt i att få familjen att tänka kring vilka stödpersoner som finns i deras 
nätverk och var barnet känner trygghet.  
 

När man blir sårbar så tror man att allting vilar på mina axlar och det är 
nog mer en känsla än att det faktiskt är så, det gäller att också fördela 
ansvarsbördan lite grann, för då är det lättare att vara vuxen och orka vara 
mamma också. 
 
Att barnen får fortsätta att vara i sin värld, och om det är svårt att 
upprätthålla det för att föräldern är sjuk, att mamma inte kan skjutsa så 
kan man undersöka om det finns någon annan som kan skjutsa barnet till 
träningen, ta inte bort det, för det är det som är normalt för barnet och som 
gör att det är lättare att hantera att ha en sjuk pappa. 
 

6.1.3 Stöd till den friska föräldern  
En kurator beskriver att hon brukar träffa patienten och partnern tillsammans några gånger, 
sedan har hon i huvudsak kontakt med de anhöriga. Den anhöriga blir mer hennes patient än 
patienten och hon kan upprätta en separat journal för att sekretesskydda deras samtal. 
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Kuratorerna beskriver att stödet till den friska föräldern till stor del är inriktat på att hantera 
den förändrade livssituationen. Det kan vara så att den friska föräldern är hemma och 
försöker upprätthålla rutinerna, andra har mor- eller farföräldrar som ställer upp så att 
föräldrarna kan vara tillsammans på sjukhuset. Enligt beskrivningen från en kurator blir det 
ofta speciellt tungt för barnfamiljer när den friska föräldern blir ensam ansvarig för 
hushållet och samtidigt ska fylla båda föräldrarollerna. Två kuratorer beskriver att de pratar 
om hur den anhöriga hanterar situationen och vart den själv får stöd. De enskilda 
stödkontakterna med anhöriga är för en kurator främst akuta korta kontakter, ”hands-on”, 
hur de ska klara en viss situation. Föräldrarollen blir ofta begränsad och föräldern kan känna 
sig kluven och otillräcklig i vart den ska lägga sin tid. De slits mellan ansvar för hemmet, 
önskan att vara med både sin partner och barnet samtidigt som den ekonomiska situationen 
kräver att de arbetar. Enligt en kurator säger många föräldrar att de känner sig stressade över 
att de blir mer lättirriterade, att de inte orkar med om någonting krånglar hemma och att de 
är mer sårbara.  
 

Det första primära behovet ligger hos partnern, för partnern är på något 
sätt den som måste vara navet i familjen, det är nog egentligen det som 
gör att jag i första hand ger stöd i huvudsak till partnern, det är inte att jag 
inte är barninriktad för jag har jobbat med barn förut och jag har egna 
barn, så jag förstår vikten av att inkludera barnet, men det är samtidigt så 
att det största behovet finns hos den nära anhöriga för det är den som ska 
bära lasset, för barnet kan behovet faktiskt komma lite i efterhand, så det 
gäller att vara uppmärksam på det. 

 
Göra dubbelt jobb, båda föräldrarnas jobb, fylla båda föräldrarollerna, det 
handlar om att orka, att få lite tid för återhämtning, var kan man få hjälp 
och stöd, att upprätthålla egna behov, att inte sluta träna, träffa egna 
vänner, en slags krisintervention hur man ska göra för att hålla ihop själv. 
 

6.1.4 Stöd i praktiska frågor  
Stödet kan inkludera hjälp med praktiska åtgärder och problem som kan uppstå för familjen. 
De flesta kuratorerna beskriver att det kan handla om ekonomi, hjälp i hemmet, 
hemsjukvård och barnpassning. Genom att låta familjen berätta om sin hemmasituation 
försöker en av kuratorerna fånga upp behov av stöd. Hemhjälp är förhållandevis lätt att få 
beviljat från kommunen, men den stora svårigheten gäller hjälp med barnpassning. 
Möjligheten till hjälpinsatser från kommunen är begränsad och föräldrarna förväntas täcka 
upp behovet med föräldraledigheten. En kurator beskriver att patienterna är 
infektionskänsliga efter en specifik behandling och de rekommenderas därför att inte ha sina 
barn på förskolan. Vilket innebär påfrestningar för familjen som samhället inte hjälper till 
att täcka upp. Hon anser att det är fel att föräldrarna ska behöva vara föräldralediga när det 
inte är barnets behov som styr utan patientens behov som orsakar att barnet inte får gå på 
förskolan. Möjligheten att överlåta tillfällig föräldrapenning till någon närstående nämns 
som en viktig möjlighet för föräldrarna.  
 
En av kuratorerna upplever att tankar om den ekonomiska situationen är sekundärt för 
familjerna, medan en annan kurator berättar att hon ofta har samtal om ekonomiska 
problem. Familjerna kan påverkas av att båda föräldrarna ofta behöver vara sjukskrivna. 
Två kuratorer beskriver att de har möjlighet att söka fondmedel om en familj har en önskan 
om att få göra en resa tillsammans, men saknar ekonomiska förutsättningar. 
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När man har de här samtalen lär man känna människor väl, hur de lever, 
det är väldigt småskaligt om hur vardagen ser ut, vem lagar mat, det 
kommer in ganska naturligt att man märker om det inte fungerar och då 
får man introducera den hjälp som finns att få, då ser jag mig som en länk 
ut att länka vidare till kommunen och Försäkringskassan […], där blir det 
praktiska kunnandet som vi socionomer har en hjälp för att få vardagen att 
fungera. 

 

6.1.5 Strukturerade arbetsmetoder  
I kuratorernas arbete finns inga riktlinjer kring stödarbetet med barnfamiljer. Två av 
kuratorerna tror att riktlinjer skulle underlätta arbetet och vara en trygghet. En kurator lyfter 
fram att arbetet skulle kunna förbättras om det fanns ett upparbetat samarbete med de 
avdelningar som har barn i samtal, genom ett utbyte av kompetenser. Vid en avdelning 
inspireras kuratorn och hennes kollegor av ett familjeterapeutiskt arbetssätt, men de pratar 
inte något speciellt om sina arbetsmetoder med varandra.  
 

Vi har inget PM att så här ska du arbeta med en barnfamilj, utan det är 
nog väldigt olika hur vi gör, vad vi har för egna erfarenheter, om vi har 
barn själva tror jag faktiskt, och vad vi har för kunskap om barn, och 
också vad vi har för utbildningar, alla är vi ju socionomer men sedan har 
vi olika vidareutbildningar så det tror jag är väldigt olika i vuxengruppen, 
barngruppen har ju barnperspektiv eftersom de arbetar med barn. 

 
Kuratorerna lyfter fram att det finns vissa oklarheter kring var gränserna går för sjukvårdens 
stödinsatser till anhöriga. En kurator upplever inte att det finns några organisatoriska hinder 
till att kunna tillvarata ett barnperspektiv. Gränserna för sjukvårdens ansvar i stödet till 
anhöriga bygger enligt en kurator på bedömningar och det krävs bra bedömningar för att det 
ska fungera i en ”stressad slimmad” organisation som sjukvården. Flera kuratorer beskriver 
att begränsningarna handlar om politik och kuratorsklinikens resurser. En kurator beskriver 
att det inom den palliativa vården finns ett annat uppdrag att stötta anhöriga och det kan 
kännas skönt för henne att lämna över till hemsjukvården eftersom de kan göra mer för 
familjerna i sitt mandat.  
 

Det är politiskt, kuratorskliniken har i sin målsättning att stötta patienter 
och deras närstående, men samtidigt betalas det inte så mycket utan det 
blir i praktiken som att man tar tid från patienten för att ge till de anhöriga 
[…]. Det är en lite flytande gräns, vi skulle önska att vi gjorde mer men vi 
måste vara där behovet är störst och finnas för patienten. 

 
För en av kuratorerna känns det frustrerande att uppmärksamma ett behov och sedan inte 
kunna erbjuda det stöd som hon skulle önska fullt ut. Hon tänker sig att det skulle hjälpa 
familjerna om det fanns en rutin att kuratorn kunde besöka familjen hemma eller få en tid 
till samtal på sjukhuset. Flera kuratorer beskriver att de skulle vilja utöka ett 
familjeorienterat arbetssätt, med mer resurser för att stödja närstående och med mer 
personlig kontakt med familjen. För en av kuratorerna handlar det i dagsläget mer om att 
hon finns tillgänglig när familjen akut ber om stöd. 
 

På cancerhjälpens hemsida står deras slogan som är "bakom varje 
cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj" och 
jag tycker att det stämmer så mycket i hur man kan se hur perspektivet på 
alla inblandade växer, från det att vi ser patienten, så tänker man bara 
steget vidare hela tiden så är det så många som berörs och som står 
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patienten nära och som man därav skulle vilja finnas till för och erbjuda 
så mycket mer än vi har möjlighet till. 

 
6.1.6 Analytisk tolkning av familjeorienterat psykosocialt stöd 
Forskning visar att föräldraskapet hos den friska föräldern, omställningar i livet samt 
tillgång till socialt nätverksstöd är faktorer som vid ett dödsfall av en förälder är associerade 
med risk för en problemutveckling för barn (Dowdney, 2000). Forskningsresultaten kan 
appliceras även på livssituationen under tiden när kuratorerna möter familjerna genom att 
stödjande interventioner vid ett förväntat dödsfall har visat sig kunna underlätta familjens 
anpassning såväl före dödsfallet som i det kommande sörjandet (Haine et al., 2008). Genom 
att rikta stöd mot de nämnda faktorerna kan man försöka minska dess påverkan för familjen 
och barnets psykiska mående.  
 
6.1.6.1 Omställningar i familjelivet 

Utifrån ett systemteoretiskt tänkande kan en problemutveckling betraktas som sociala 
kedjereaktioner (Klefbeck & Ogden, 2007). Istället för att betrakta ett dödsfall som en 
individuellt påfrestande händelse kan man fokusera på händelser som uppstår före och efter. 
Dämpande åtgärder från kuratorerna kan därmed på många sätt riktas mot patienten och den 
friska föräldern. Hedström et al. (2002) lyfter fram att ett familjeorienterat arbetssätt kan 
fungera preventivt och förebygga psykosociala problem i barndomen och det fortsatta livet. 
Patientens tillstånd påverkar hela familjen och det är därför viktigt att fokusera på hela 
familjesystemet (Kirkevold & Stromsnes Ekern, 2002). I psykosocialt arbete fokuseras 
sammanhanget kring en individ samt individens samspel med omgivningen (Bernler & 
Johnsson, 2001). Man kan betrakta det psykosociala arbetet som kuratorerna genomför 
utifrån ett flerdelat perspektiv med individen, familjen samt relationen mellan familjen och 
sjukvården (Klefbeck & Ogden, 2007). Formen av stödinsatser kan variera beroende på 
vilket nivå av system som kuratorerna fokuserar mot (Bernler & Johnsson, 2001). 
Beskrivningarna av stödinsatserna variera mellan kuratorerna, i vissa fall lyfter de fram att 
de behöver fokusera på patienten, i andra fall kan det vara partnern som bedöms ha det 
största stödbehovet. Det finns således en kombination av ett individperspektiv och ett 
perspektiv på familjen som enhet.   
 
Forskare lyfter fram att förståelse för barns reaktioner vid en förlust kan återfinnas om man 
betrakta interaktionen mellan social kontext, familjesystemet och personliga karaktäristika 
(Silverman & Worden, 1992). Haine et al. (2008) beskriver att familjer vid ett dödsfall kan 
uppleva förändringar i form av boende, förlust av kontakter med vänner och grannar samt 
förändringar i barnomsorg. Genom kuratorernas beskrivningar har jag funnit att 
omställningar i livet för barnet kan kopplas till förälderns behov. Barnet är i behov av att 
känna trygghet, sociala förändringar som att familjen behöver byta bostad eller att barnet 
inte tillåts gå på förskolan kan därför försämra barnets möjligheter till en gynnsam 
anpassning (Haine et al., 2008). Även om förändringarna som sker är oundvikliga upplever 
jag att kuratorerna gör en familjeinriktad insats i att försöka stödja den anpassningen, genom 
att få föräldrarna att se barnet och ta hjälp från omgivningen. 
 
Jag har identifierat kunskap som ett centralt begrepp i det psykosociala arbetet. Dels 
betydelsen av att kuratorerna besitter kunskap samt att kuratorernas arbete inkluderar 
psykoeducation till familjen för att dämpa och förhindra problem (Stromsnes Ekern, 2002). 
Stödjande interventioner under sjukdomsförloppet kan vara att hjälpa familjen att höja 
medvetenheten om de utmaningar som barnfamiljer möter samt identifiera och handskas 
med problemen (Bugge, 2002; Haine et al., 2008). Payne (2008) beskriver att professionella 
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kan arbeta med att identifiera färdigheter, hjälpa familjen att bemästra svårigheter och lösa 
problem. Stressorer inom familjen kan öka de psykiska problemen för föräldern, vilket kan 
få negativa effekter på föräldraskapet och därmed för barnet. Resultaten från ett program för 
familjer i sorg där föräldern erbjöds stöd i sin roll visade en minskning i barnens symptom 
på depression och beteendeproblem (Sandler et al., 2002). Stödet liknar det som kuratorerna 
inom sjukvården erbjuder. Samtliga kuratorer beskrev att stödet till föräldrarna till stor del 
handlar om att stödja dem i relationen till barnen och stärka dem i föräldrarollen. Vilket kan 
betraktas som att kuratorerna stödjer barnet indirekt via föräldrarna genom att utveckla 
föräldrastrategier. En pedagogisk intervention för att de ska vara bättre föräldrar beskrivs av 
en kurator som en del i ett barnperspektiv. Kuratorerna talar även om vikten av att låta 
föräldrarna vara föräldrar och att inte kliva in och styra för mycket för det kan ta ifrån dem 
deras känsla av att vara förälder. Vilket kan kopplas till en studie av Hedström et al. (2002) 
där föräldrarna beskrev att de såg det som en del i föräldraskapet att ta ansvar för sitt barn 
även när de var sjuka och de ville därmed ha hjälp av sjukvården i att stödja barnet. 
 
Kuratorerna beskriver att familjen möter stora svårigheter och de behöver finna en balans 
mellan kontinuitet och anpassning till den nya situationen. Studier visar att barn påverkas av 
att det sker förändringar i hushållet när en förälder dör (Kirwin & Hamrin, 2005; Worden, 
1996). Kuratorerna lyfter fram att de samtalar med föräldrarna om att inte lägga för mycket 
ansvar på barnen. Om man ponerar att ett ökat ansvarstagande under sjukdomen kan komma 
att fortsätta vid ett dödsfall kan samtalet om vikten att låta barnen få vara barn och försöka 
låta livet löpa på som tidigare ses som en förebyggande insats. Vilket kan kopplas till 
Kirwin & Hamrin (2005) som beskriver att ett ökat ansvar i familjen efter ett dödsfall kan 
leda till att barnet behöver mogna i förtid samt Wordens (1996) studie som visade att ett 
ökat ansvar kan komma att påverka barnets beteende och fokusering på skolan och reducera 
fritiden med kamrater.  
 
6.1.6.2 Föräldraskapet 

Forskning visar att ett positivt föräldraskap är den ensamt mest konsistenta stödjande 
faktorn för ett barn som sörjer en förälder (Haine et al., 2008). Därmed är det betydelsefullt 
att kuratorerna stödjer föräldrarna. Att hantera sorgen av att en partner är sjuk och samtidigt 
fortsätta vara förälder innebär många gånger en ny situation med behov av nya verktyg.  
Den friska föräldern har den svåra uppgiften att ansvara för hemmasituationen och 
upprätthålla livet, därav kan kuratorernas stöd riktas mot hur den förändrade livssituationen 
påverkar familjen. Att leva under ett långdraget sjukdomsförlopp kan leda till känslomässig 
och social stress för barn och föräldrar (Cerel et al., 2006; McCarthy Ribbens, 2007). Det 
finns forskning som visat att föräldraansvaret kan vara överväldigande i kombination med 
förlust av en livspartner (Dowdney et al., 1999). Den problematiken som lyfts fram efter ett 
dödsfall liknar de situationer som kuratorerna stödjer föräldrarna i även under 
sjukdomsförloppet.  Det handlar om att hantera sina egna känslor, att tillgodose barnets 
behov samtidigt som föräldern upplever stress och minskad tid med barnen (Haine et al., 
2008; Wolchik et al., 2008). Kuratorerna beskriver den betydelsefulla aspekten av att 
inventera hur föräldrarna mår eftersom det i stor utsträckning påverkar barnet. Kuratorerna 
beskriver att stor del av stödet riktas mot föräldern som är ”navet” i familjen. Worden 
(1996) visade i sin studie att förälderns psykiska mående påverkar barnets funktionsnivå. 
Flera kuratorer beskriver att familjemedlemmarna påverkar varandra i sitt mående och lyfter 
därmed fram betydelsen av att finna lindring hos varandra. I ett stödprogram till familjer 
beskrivs hur man arbetar med familjen som en enhet och informerar om känslor (Haine et 
al., 2008). Inom systemteorin betraktas en öppen kommunikation som en central del för 
systemet överlevnad (Klefbeck & Ogden, 2007). Silverman et al. (1992) lyfter fram att ett 



25 
 

öppet samtalsklimat kan hjälpa sorgbearbetningen. I kuratorernas beskrivning av arbete med 
familjer lyfter de just fram att kommunikation skapar förståelse vilket kan minska onödig 
oro och risk för skuldkänslor.  
 
Bowlby menade att människan är beroende av tillitsfulla relationer och att barnet har 
medfödda behov av anknytning (Broberg et al., 2008). Att bygga upp en relation är en 
känslomässig investering som tar tid och att förlora en relation är därmed mycket 
smärtsamt. Med hjälp av anknytningsteorin kan man förstå sorgens uttryck eftersom den 
står i relation till anknytningens karaktär, relationen och banden mellan den sörjande och 
den avlidna.  Några kuratorer betonar betydelsen av att relationen mellan föräldrarna och 
barnet upprätthålls under ett sjukdomsförlopp. Stöd i föräldraskapet är därmed 
grundläggande eftersom anknytningen pågår fortlöpande och barnet under uppväxten är i 
behov av sina föräldrar för omvårdnad och trygghet (Broberg et al., 2008). Vidare är det 
viktigt för barnets utveckling att rollfördelningen mellan barn och vuxna forsätter att vara 
konsistent och att barnet tillåts behålla en åldersadekvat roll i familjen.  
 
6.1.6.3 Socialt nätverk 

Kuratorerna beskriver att de tillsammans med familjen gör en kartläggning av deras sociala 
situation. Det ligger i linje med ett systemteoretiskt tänkande att se patienten och dennes 
familj i sin sociala kontext och däri rikta stödinsatser (Klefbeck & Ogden, 2007). Ett 
nätverksperspektiv har dels en praktisk aspekt genom att betrakta de sociala följderna för 
familjen som ekonomiska problem, boendesituation och relationsförluster. Flera kuratorer 
beskriver att de är lyhörda för hur situationen hemma ser ut för patienterna för att kunna 
fånga upp behov av stöd. Cerel et al. (2006) visar att negativa effekter i anpassningen 
framträdde i familjer som fick ekonomiska problem då det påverkade möjligheten att 
upprätthålla samma standard som tidigare. Ur den aspekten är det betydelsefullt att 
kuratorerna kan hjälpa familjerna att söka fondmedel och försöka upprätthålla den 
ekonomiska standarden även under ett sjukdomsförlopp. Psykosocialt arbete inkluderar 
information om vart familjen kan vända sig för att få stöd och tillgång till samhälleliga 
resurser (Payne, 2008). En betydelsefull aspekt i psykosocialt arbete som beskrivs i 
forskning såväl som av de undersökta kuratorerna är att etablera kontakter mellan instanser i 
samhället där familjen kan finna stöd (Hedström et al., 2002). 
 
Kuratorerna kartlägger patientens nätverk tidigt i kontakten för att identifiera möjliga 
stödpersoner. Vikten av att etablera stödkontakter i det privata nätverket ligger i att socialt 
stöd kan ha en dämpande funktion (Hedström et al., 2002; Nolen-Hoeksema & Davis, 
1999). Det kan hjälpa till att hantera förlusten vilket minskar stressituationen och underlättar 
anpassningen. Payne (2008) beskriver att en del i psykosocialt arbete inkluderar att förbättra 
mellanmänskliga relationer och individens personliga och sociala resurser. Kuratorerna 
lyfter fram att anhöriga kan uttrycka att de får stöd genom samtal och praktisk hjälp i 
hemmet av personer i sitt privata nätverk. Den typen av stöd är betydelsefullt genom att det 
kan hjälpa till att dämpa de negativa effekterna av en förlust (Dyregrov & Dyregrov, 2008). 
Ett stödjande nätverk kan balansera riskpåverkan för en problemutveckling, i vilket jag ser 
betydelsen av att kartlägga stödpersoner om föräldrarna inte klarar av föräldraansvaret 
(Klefbeck & Ogden, 2007). Det finns även en utbildande aspekt i nätverkstänkande, att 
vidga familjens perspektiv om föräldraansvaret blir överväldigande.  
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6.2 Barnet som anhörig  

6.2.1 Information till barnet  
Samtliga kuratorer lyfter upp att ett vanligt förekommande samtalsämne med föräldrar är 
hur de kan prata med sina barn. Föräldrarna kan komma med frågor om hur de ska berätta, 
hur ärliga de ska vara samt hur barnet kan tänkas reagera utifrån ett åldersperspektiv. 
Kuratorn kan fungera som ett bollplank för föräldrarna och de kan tillsammans fundera 
kring hur man skulle kunna berätta utifrån barnets ålder och personlighet. I huvudsak stödjer 
kuratorerna föräldrarna i att stödja barnen, men det händer även att de sitter i samtal med 
hela familjen kring information till ett barn. För att barnet ska få ställa sina frågor brukar en 
av kuratorerna initiera samtal med doktorn. Det är betydelsefullt att barnet får information 
tidigt och fortlöpande under sjukdomsförloppet, då det skapar förutsättningar att försöka 
förstå situationen. Till föräldrarna förmedlas budskapet att en enkel och ärlig förklaring ofta 
är det bästa. 
 
De flesta kuratorer lyfter fram att de ger föräldrarna en broschyr från cancerfonden som 
heter ”Vad säger jag till barnen?”. För en kurator utgår informationen till föräldrarna från 
tänkandet i broschyren och hon tycker att det är ett bra material som tar upp hur barn kan 
uppfatta sjukdom och död samt barns reaktioner i olika åldrar. I samtalen kan kuratorn 
konkretisera informationen och relatera till familjen. En av kuratorerna berättar att hon 
förbereder föräldrarna på att de kan få väldigt direkta frågor från sina barn, exempelvis kan 
en åttaåring i detalj vilja veta hur operationen går till. De flesta kuratorer beskriver att de 
samtalar om barns reaktioner.  En av kuratorerna informerar däremot sällan föräldrar, 
vilket hon delvis kopplar till att hon har arbetat lite med barn och därför inte har speciellt 
mycket erfarenhet kring barnets reaktioner.  

 
Jag frågar mycket om hur gamla barnen är, vad de har berättat hemma, 
vilka tillfällen som ges till samtal, de undrar ofta hur de ska göra, om de 
ska sätta barnet ner i stolen och informera, och det säger jag att man kan 
göra om det är en tonåring, man kan säga att nu har pappa och jag varit 
hos doktorn, är det något du undrar? Man kan lägga det lite så att de får 
ställa frågor också, och för de små barnen kan man läsa böcker som 
handlar om döden och då får man ofta en fråga, eller leker barnen mycket 
sjukhus, ska ha plåster, att vara med i barnens lekar. 
 

En problematik som samtliga kuratorer har erfarenhet av är föräldrar som har svårigheter att 
informera sina barn. Om en förälder inte vill informera barnen anser en kurator att det är 
viktigt att försöka fånga upp orsaken. Kuratorerna upplever att föräldrar som inte vill 
informera sina barn om sjukdomen har föreställningar om hur illa barnet kommer att ta det 
och därför vill skydda dem. Föräldern kan tänka att mitt barn är orolig, det är en onödig 
belastning, barn ska få vara barn och få vara glada, de vill göra gott för sina barn och inte 
bidra till att de blir ledsna. Föräldrar med små barn kan uttrycka en rädsla inför att ge barnet 
för mycket information. Det kan också vara så att föräldern själv lever i förnekelse och 
därför inte kan prata med barnet. En kurator lyfter fram att man inte behöver ge detaljerad 
information, utan att utgå från barnets nivå och berätta om sjukdomen och behandlingen.  
 

Föräldrarna vill inte att deras treåring ska säga ”min mamma kanske ska 
dö” till allt och alla, då kan det bli svårare hur man väljer sina ord och hur 
man berättar för små barn att man är sjuk. 

 
Enligt en kurator är sjukvårdens hållning att öppenhet och kommunikation är bra. 
Informationen kommer förr eller senare fram och det kan då bli en förtroendekris för barnet. 
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Flera kuratorer framhåller vikten av att prata med barnet, de förstår att något händer och de 
måste få vara med i processen utifrån sin nivå. Det är viktigt med ett öppet klimat för barn 
känner av om det är tillåtet att prata. Om föräldrarna har dolt eller inte berättat alls försöker 
flera kuratorer berätta om sin kunskap och förklara hur det kan bli om man döljer och 
omskriver. Flera kuratorer lyfter fram att ett bra sätt att närma sig föräldrarna är att berätta 
om att barn förstår och därför sitter med mycket frågor och fantasier. Upplevelsen bland 
kuratorerna är att de flesta föräldrar förstår det och vågar vara öppnare.  

 
Det finns ingen anledning att skydda sina barn genom att inte berätta, de 
måste få samma sorg, tillgång till sorgen på samma sätt som föräldrarna, 
det är en falsk tro, man tror att man skyddar sina barn men det gör man 
inte, dessutom skapar det ett sätt att kommunicera med varandra som 
skapar ringar på vattnet längre fram i livet, man lär sitt barn att 
hemlighålla. 
 

Flera kuratorer lyfter fram att det även kan finnas en oro hos föräldrar att de inte har gett 
barnen tillräckligt med information. De kan ha en tro att barnen inte vågar fråga om 
sjukdomen och riskerna av rädsla för svaret. Två av kuratorerna berättar att de har 
erfarenhet av att barnen ofta känner sig trygga i den information de har fått, medan 
föräldrarna önskar att de skulle fråga mer.   
 
6.2.2 Barnets delaktighet 
Samtliga kuratorer beskriver att de tycker att det är viktigt att inkludera barn i 
anhörigstödet. En kurator beskriver att barnet blir väldigt påverkad och att ha en förälder 
som är svårt sjuk är bland det mest livsomvälvande som kan hända. En kurator betraktar 
familjen som en enhet, där barnet är precis lika drabbat som de vuxna. Men hon tycker att 
det är svårt att veta hur barn ska inkluderas på ett bra sätt. En återkommande beskrivning 
från kuratorerna är vikten av att barn ska få känna sig delaktiga och försöka förstå 
sjukdomen och omständigheterna runtikring. Flera kuratorer beskriver att delaktighet 
normaliserar situationen och minskar rädslan inför allt som kan inträffa, så att sjukhuset 
inte blir något främmande eller den plats som orsakade förälderns sjukdom.  
 

Jag tänker på delaktighet utifrån ett barnperspektiv, det är det som vi kan 
bidra med härifrån, att inbjuda till att man är välkommen hit och ta del i 
det vi bedriver här och då syftar jag både till att de ska få se vad som 
händer med patienten och vad kuratorn gör och varför jag kommer dit och 
på så sätt uppmärksamma även barn på att det kan vara viktigt att få prata 
om vad man känner, tänker och tycker. 

 
En av kuratorerna anser inte att avdelningen inbjuder till att de anhöriga ska komma på 
besök. Hon är kritisk till att det inte finns något samtalsrum på avdelningen, hon får istället 
boka rum i en annan del av sjukhuset. Om patienten har eget rum finns det möjlighet att ha 
samtal där, men i övrigt inbjuder miljön inte till samtal. Vid en avdelning försöker man 
ordna så att patienten får ett enkelrum om denne har barn och kuratorn tycker att det är 
självklart att familjerna är välkomna och ska vistas på avdelningen. Hon betonar att 
familjerna ska få möjlighet till en slags vardag på sjukhuset. Om föräldrarna planerar inför 
barnets besök skapas det enligt en kurator bättre förutsättningar för ett gott besök. Barnet 
kanske bara orkar vara med på rummet kortare stunder och behöver ha med sig en person 
som stöd för att kunna gå iväg till dagrummet eller kiosken. 
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Små barn orkar inte på det sättet, men även äldre barn också, det kan bli 
för mycket intryck, små barn kan härja runt som ett sätt att hantera sin 
oro, så kan det vara så att de hittar en ritual, exempelvis helikoptern som 
landar här utanför huset har varit jättespännande att prata om, att titta på 
helikoptern eller dricka varm O’boy från kaffeautomaten, det hittar ju de 
som känner sina barn men man kan ge dem lite ledtrådar, att uppmuntra 
besök, fast det känns jobbigt kan man kolla vad som är roligt. 

 
Eftersom döden blir mer påtaglig under vissa förlopp i en behandling kan det bli aktuellt att 
prata med barnet om döden. En kurator berättar att det under den behandling då hon möter 
patienten handlar mycket om liv och död. Det kan skrämma föräldrarna att behöva nämna 
döden som en möjlig utgång av behandlingen eller att bemöta frågor från barnet om 
föräldern kommer att dö. Perspektiv på barnet kommer enligt en kurator in när patienten 
inte kommer att överleva för att det då är viktigt att familjen finns på sjukhuset. 
 

Just när man som förälder pratar om det är jag vanligtvis inte delaktig i 
det, men är det så att en patient börjar må väldigt dåligt och att man från 
sjukvårdens håll förstår att det här kommer inte att gå vägen […], då är 
det väldigt viktigt att man har arbetat redan från början på att barnen får 
vara delaktiga i vården här för att det inte ska komma som en chock att se 
hur föräldern har försämrats […], det viktigt att de får följa det och är det 
så att läkaren bedömer att patienten inte kommer att överleva så arbetar 
man mycket med att ta hit familjen. 

 

Två kuratorer beskriver att de har möjlighet att ge familjen stöd efter ett dödsfall och 
perspektiv på barnet kan då komma in genom att kuratorn undersöker hur barnet har 
reagerat för att se hur den verkar må. Samtalen kan inkludera frågor om barnet, som om de 
såg föräldern, var med på begravningen eller besökt graven. Många familjer har funderingar 
kring om barnet ska se den döde eller vara med på begravningen. Samtliga kuratorer 
beskriver att det är en självklarhet att uppmuntra att barnet ska vara delaktig. Det är 
betydelsefullt att vara delaktig i sörjandet tillsammans med närstående för att förstå samt för 
ett litet barn att veta att de var med på begravningen som bebis och fick säga hejdå till 
pappa. En kurator beskriver att hon kan uppmuntra föräldrarna att fota mycket, att skriva 
brev till sina barn eller att göra någon slags dokumentation att kunna lämna efter sig till små 
barn. 
 

Det är inte alldeles självklart för föräldrarna, föreställningen lever ändå 
kvar att det blir för jobbigt, de förstår inte, jag kommer själv vara så 
ledsen så jag kommer inte kunna ta hand om barnet, och det är en adekvat 
fråga för man kan inte gå på en begravning med en förälder som är så 
ledsen att den inte kan se barnet, men däremot behöver barnet komma 
med på begravningen, med någon som ger den stöd. 

 
Dels är det för att det ska bli verkligt, att döden ska bli verklig, det är så 
abstrakt för oss alla men för ett barn blir det ännu mer att det är svårt att 
begripa och de förstår på olika sätt i olika åldrar, men att se den döde och 
verkligen förstå att mamma eller pappa verkligen är död och inte kommer 
tillbaka. 
 

6.2.3 Stödkontakt med en kurator inom sjukvården  
Samtliga kuratorer beskriver olika sätt som de når barnet genom föräldrarna. Kontakterna 
förmedlas i huvudsak via föräldrarna och en kurator beskriver att barnets tillit skapas genom 
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relationen till föräldrarna. I mötet med föräldrarna har de flesta kuratorerna barnet i åtanke 
och de frågar hur barnet mår och vilken information de har fått om situationen. Genom att 
fråga om barnet tycker en av kuratorerna att hon får mycket information kring hur 
föräldrarna tänker och hur mycket de har mäktat med att se barnets situation. En kurator 
upplever att det blir en naturligare ingång till att inleda en stödkontakt med ett barn om hon 
har samtalat med föräldern om barnet. Om en förälder uttrycker en önskan om stöd till ett 
barn kan kuratorn söka identifiera möjliga stödinsatser i barnets omgivning alternativt 
erbjuda en stödkontakt på sjukhuset.  
 

Om de berättar att de har barn brukar jag fråga hur det ser ut, hur de 
hanterar situationen och om det framkommer att det kan vara jobbigt på 
olika sätt erbjuder jag dem att få komma hit, det kan jag naturligtvis säga 
även om det inte finns något påtagligt behov just då, barn har en möjlighet 
att få komma hit om de vill. 

 
En av kuratorerna som inte har rutinen att träffa samtliga patienter är kluven till om fler 
barn skulle få stöd om hon träffade fler familjer. Hon tänker sig att hon möjligtvis skulle 
kunna fånga fler, men å andra sidan hade hon sällan samtal med barn på sin tidigare 
arbetsplats där det fanns större möjligheter att stödja familjer. Två kuratorer beskriver att 
en anledning till att de personliga mötena med barn är få är att barnen sällan är på 
sjukhuset under deras arbetstid. Eftersom barnen är på förskolan eller i skolan väljer många 
familjer att besöka patienten under kvällar och helger. Flera kuratorer lyfter fram att det 
skulle underlätta etableringen av en stödkontakt om de genom naturliga möten skulle 
kunna prata med familjen och barnet. Om det fanns möjlighet till kravlösa möten skulle 
steget inte bli så stort till att sitta och prata om känslor. En kurator som har patienter på en 
dagvårdsavdelning beskriver att barnen inte har någon anledning att följa med till 
sjukhuset. Hon tror att de skulle kunna fångas upp på ett annat sätt om de var fysiskt 
närvarande på avdelningen. Flera kuratorer upplever att det är svårt att ha samtal med barn 
och beskriver att barnen inte pratar speciellt mycket. Det förkommer att kuratorerna har 
samtal med tonåringar men det är sällan som de har små barn i samtal.   
 

Men det är som sagt väldigt sällan att det är barn under 21 år som behöver 
någon typ av stöd, jag vet inte om det betyder att man är dålig på att 
uppmärksamma det eller om det är att de är rätt osynliga hos oss dels 
eftersom att de inte är så vanligt, dels för att man har fokus på 
behandlingar. 

 
Föräldrar ger uttryck för att det som de är oroliga för är barnen, trots att vi 
som kuratorer lägger mest fokus på dem som patienter, så ibland går det 
inte alltid ihop sig, det är nästan så att en del patienter säger att det är 
lugnt för mig men resten av min familj skriker efter hjälp, och så är de 
dem som är svårare att nå eftersom det handlar om tid och tillgänglighet. 

 
Samtal med barn kan handla om reaktioner på sjukdomen och sorg, men också vardagliga 
bekymmer. Barnet kan uppleva en ambivalens mellan att fortsätta vardagen med skola och 
vänner, samtidigt som de är ledsna över förälderns sjukdom.  
 

Vi pratade om att han hade börjat tänka som att pappa inte levde längre, 
som att han redan var borta och hur det skulle bli sen, det är vanligt för 
både vuxna och barn att man lever i hur det blir sedan och så oroar man 
sig för det, då pratade vi om att han är ju din förälder nu fast han är så 
sjuk, du ska vara med honom som din pappa, som lever, jag minns att han 
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sa att det hjälpte honom att få feedback på det att pappa lever och jag kan 
vara med honom som min pappa inte som att han är död, jag brukar säga 
att man är förälder till sista andetaget, men man ska också ha sin förälder 
så länge den finns med, inte ta ut sorgen i förskott. 

 
Genom att stötta barnen i att visa sina känslor försöker kuratorerna normalisera barnets 
reaktioner. Barn kan ha funderingar kring om deras reaktioner är normala och behöva 
feedback i det. Att förklara för barnet att det är normalt både att önska att mamma ska dö 
eller att mamma inte får dö. Det kan vara jobbigt för familjerna att leva under de pressande 
omständigheterna och eftersom det kan väckas mycket känslor hos barnen är det viktigt att 
de känner att det finns någon som ser dem. Det faller till största del på föräldrarna, men 
med hjälp från sjukvården. En kurator beskriver att Cancerfondens broschyr ”Din bok när 
mamma eller pappa är sjuk” är användbar för barn i alla åldrar.  
 

Det är jättebra formulerat kring vem barnet kan prata med, mamma eller 
pappa, en kompis, att normalisera känslor att ibland blir jag så arg, att 
man kan bli väldigt arg på den som är sjuk, det är väldigt konkret men det 
lär oss också om det enkla basala, sedan självklarheter, för mindre barn 
men faktiskt också förhållandevis stora barn, det här med att vem som 
helst kan bli sjuk, att mammas eller pappas sjukdom inte smittar, sedan 
lite om orsaker till sjukdomar, för där kan barn om man inte pratar med 
dem hitta egna förklaringar, jag har varit med om barn som har varit i 
tioårsåldern som har trott att deras föräldrar har fått cancer för att de har 
varit ute och haft för lite kläder på sig, om man inte pratar så mycket med 
barnen så gör de sina egna tolkningar och lägger ihop och även det här att 
man måste avbörda skulden, att det inte är deras fel.   

 
6.2.4 Stödkontakter i barnets nätverk   
Kuratorerna lyfter fram att det är betydelsefullt att identifiera möjliga stödpersoner för 
barnet om det skulle uppstå problem. När föräldrar uppmärksammar att ett barn inte mår bra 
arbetar kuratorn tillsammans med dem för att se vilka resurser som finns runtomkring. En 
kurator beskriver att det ofta är familjen själv som har etablerat en stödkontakt åt barnen, via 
BUP eller skolan. Men om föräldrarna behöver hjälp med kontakterna kan kuratorn etablera 
länkar till miljön där det finns personer som känner barnet. En av kuratorerna upplever att 
sjukvården, med hjälp av skolan och BUP, har möjlighet att erbjuda barn de insatser som 
hon bedömer att barnet är i behov av.  
 
En kurator lyfter fram att det är betydelsefullt att vuxna som omger barnen signalerar att de 
förstår barnets situation och visar sin tillgänglighet. Kuratorn pratar med föräldrarna om att 
det är betydelsefullt att informera omgivningen runt barnet och speciellt underrätta förskola 
och skola om situationen. En kurator lyfter fram att det kan vara svårt att identifiera barnets 
behov eftersom det kan komma till uttryck genom en reaktion en tid efter ett dödsfall. Det 
gäller därför att någon kan uppmärksamma behovet av stöd när det uppstår. Flera kuratorer 
lyfter fram att det på många sätt är bättre för barnet att få stöd utanför sjukhuset. De är 
övertygade om att det bästa för barnet är att få stöd i en miljö där de är trygga. Stödet kan 
även kännas mer lättillgängligt om det får en naturlig ingång via samtal om skolan och 
kamrater. Kontakten på hemmaplan är även en investering i framtiden som ger möjlighet till 
kontinuitet, eftersom kontakten med sjukvården så småningom avbryts när patienten har 
dött. 
 
 



31 
 

Vi sätter ord på vilka som finns och hur ser relationerna ut och vilka man 
kan använda i nätverket, om barnen exempelvis har svårt att prata, finns 
det någon annan vuxen som kan ge stöd, försöka fånga upp, har de någon 
kompis mamma som de har förtroende för, jag tror att det viktiga när det 
gäller att stötta barnen är att det är en kontakt som fungerar, det behöver 
inte alltid vara en professionell, det viktiga är att det är någon som barnet 
känner att den har förtroende för och känner sig trygg med. 

 
6.2.5 Barnets synlighet i de professionellas ögon  
Kuratorerna beskriver att barnen är en viktig grupp att uppmärksamma, men det är inget 
som de diskuterar speciellt kollegor emellan. En av kuratorerna beskriver att de pratar 
mycket om ett anhörigperspektiv, men inte direkt om barn. Hon beskriver att de ibland 
uppmärksammar att det är lätt att tappa bort barnen. En kurator tror att personalen inom 
vården har kunskap och förståelse för barn, men att barnen riskerar att komma ur blickfältet 
i den stressade vårdmiljön där fokus riktas mot patienten och det medicinska.   

 
Jag tror att barnen riskerar att bli ganska bortglömda […], det blir vår roll 
som kuratorer mycket att stå för att ha en helhetssyn, det är inte bara att 
man har drabbats av en tumör utan det är så oändligt mycket annat som 
påverkas och det synsättet måste vi stå för och kunna föra fram […], det 
är verkligen vår primära uppgift skulle jag säga, att stå för det 
perspektivet inom sjukvården. 
 

En kurator säger, med förbehållningen att man alltid kan lära sig mer, att hon känner sig 
trygg i sin kunskap. Tillsammans med en kollega är hon ansvarig för en utbildning med 
nyanställda kuratorer om olika samtalsformer. Hon beskriver att det kan finnas ett behov 
av att föra in ett barnperspektiv i stödarbetet och därför förmedlar de kunskaper om hur 
man kan prata med barn. En av kuratorerna har sökt en kurs som handlar om att kunna ge 
stöd till barn i sorg, med kunskap från utbildningen skulle hon vilja arbeta fram en rutin att 
samla ihop barn och finna olika verktyg för att låta dem ta mer plats. 
 
För att förbättra stödet till barnfamiljer beskriver en kurator att hon önskar att hon hade 
mer erfarenhet, vilket skulle få henne att känna sig tryggare i att ge stöd till barn. Hon 
tänker sig att arbetsmetoderna i stödet till barn skulle kunna utvecklas om fler patienter 
hade småbarn. En annan kurator beskriver att hon har ambitionen att inkludera barnen, 
men hon känner att hon har mycket mer att lära och att det händer att hon missar barnets 
situation.  
 

Jag skulle önska att jag hade mer kunskap […], när man inte jobbar med 
det aktivt så blir det en produkt som tenderar att hamna långt bak i 
huvudet […], om man ska ha ett utpräglat barnperspektiv så skulle man 
behöva ha det mer aktivt, jobba mer med det. 

 
Flera kuratorer önskar att de skulle kunna ha stödgrupper för barn och att den möjligheten 
fanns att erbjuda även om anhöriggruppen är liten på en specifik avdelning. En av 
kuratorerna beskriver att om det skulle finnas en klinikövergripande grupp för barn som 
har föräldrar med cancer skulle det vara en jätteresurs att kunna erbjuda familjen. 
Överhuvudtaget skulle fler alternativ öka möjligheten till ett individanpassat stöd till 
barnet.    
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Det skulle vara fantastiskt roligt om det fanns barngrupper, det skulle vara 
väldigt spännande, sedan är frågan om man skulle få ihop tillräckligt 
många tonåringar för det krävs att det är tillräckligt många sjuka som har 
tonårsbarn för att få ihop en grupp, det skulle vara roligt förstås. Det finns 
grupper för tonåringar som själv är sjuka, men inte till anhöriga […]. Men 
det är så himla svårt att få tid och utrymme och hinna, tyvärr. 

 
6.2.6 Analytisk tolkning av barnet som anhörig 
Kunskap och information är ledord i analysen av det kurativa stöd som mer direkt fokuserar 
på barnet. Utifrån barnets synlighet som anhörig har jag identifierat tre aspekter i det 
psykosociala stödet; barnets kontakt med en kurator, förälderns förståelse för och stöd till 
barnet samt stöd från omgivande nätverk. Genom systemteoretiska perspektiv kan individen 
analyseras i förhållande till sin omgivning och socialt nätverk (Klefbeck & Ogden, 2007). 
Utifrån det psykosociala stödet som kuratorerna ger familjen kan man på en direkt nivå 
betrakta att barn får stöd genom två mikrosystem, föräldrar - barnet och kurator -barnet. På 
en mesonivå kan man placera sjukvårdens stöd till föräldern, samt den kontakt som 
sjukvården initierar med andra stödinsatser, antingen direkt eller via föräldrarna. I 
exosystemet kan man betrakta att omfattningen av ett barnperspektiv inom sjukvården 
inverkar på hur barnet bemöts samt om någon företräder dess intressen. Det psykosociala 
stödet kan ur ett systemteoretiskt perspektiv betraktas som en process mellan olika system 
(Klefbeck & Ogden, 2007). Jag finner att man kan betrakta en samverkande process mellan 
familj-nätverk-sjukvården. Där samtliga aktörer är verksamma och bidrar till att utforma 
stödet. 
 
6.2.6.1 Barnet och kuratorn  

Trots att forskning visar att barn som sörjer är en riskgrupp för att utveckla psykiska 
problem visar studier att det inte ges något rutinmässigt stöd inom hälso- och sjukvården 
(Dowdney et al., 1999). Vilket även resultatet i förevarande studie visar. Dowdney et al. 
(1999) förklarar bristen på stöd med att det finns en brist på samstämmighet bland 
professionella kring gruppens behov av stöd. Kuratorerna i förevarande studie förklarade 
avsaknaden av stöd med resursbrist, att stödet borde ges från annat håll men även att barnet 
faktiskt riskerar att bli osynlig i vården. Bugge (2002) beskriver att det inom sjukvården har 
funnits en brist på fokus kring barn som anhöriga och att det har varit en 
familjeangelägenhet, men att det sker en förbättring i takt med att kunskap om barns behov 
av stöd har ökat. Dowdney et al. (1999) lyfter i sin studie fram att stödet till barn inte var 
relaterat till psykiska problem utan faktorer som barnets ålder och typ av dödsfall. 
Kuratorerna lyfter fram att de sällan träffar små barn i samtal, det är mer vanligt med 
tonåringar. En förklaring ligger i uppfattningen att de inte besitter den kompetensen och de 
lyfter fram möjligheten att remittera vidare. Vilket ligger i linje med sjukvårdens uppdrag 
avseende anhöriga barn (Åman, 2006). Forskning visar att kunskap är en grund för att kunna 
ge adekvat stöd och jag tänker mig att kunskap kan leda till att synliggöra barnet så väl som 
att utveckla stödet (Hope & Hodge, 2006).  
 
För att ett barn ska få stöd förutsätts att kuratorn har uppfattningen att barnet behöver stöd. 
Kuratorerna når barnet genom föräldrarna, genom att inkludera frågor om barnet eller fånga 
upp om patienten påtalar ett problem. Att kontakten etableras via föräldern som en början 
till en relation kan kopplas till anknytningsteorin genom att föräldrarna fungerar som en 
trygg bas för att utforska världen (Broberg et al., 2008). På så sätt kan föräldrarna betraktas 
som en länk i relationen, där en god kontakt till föräldrarna skulle kunna förbättra 
förutsättningarna för kuratorerna. En problematik som jag finner är hur man ska betrakta 
förutsättningarna för de barn vars föräldrar inte har en kuratorskontakt och frågan är om fler 
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barn skulle ges stöd om kuratorerna träffade samtliga patienter. När jag prövade tolkningen 
med några kuratorer blev svaret att barnen är en svår grupp att nå eller att barnen inte är 
intresserade av stöd. Att det finns svårigheter att nå anhöriga är en fråga som berörs av 
kuratorerna i studien såväl som inom tidigare forskning (Forinder et al., 2000).      
 
6.2.6.2 Barnet och föräldrarna 

Vuxna behöver kunskap om barns kognitiva utveckling för att kunna skapa 
utvecklingsanpassade förutsättningar för barnet att hantera situationen (Dowdney, 2000). 
Ansvaret för att lyfta frågan om den livshotande sjukdomen läggs i stor utsträckning på 
föräldrarna, vilka saknar kunskap om hur barn bör informeras (Stuber & Hovsepian- 
Mesrkhani, 2001). Föräldrar är därför i behov av stöd i hur de kan tala med barnet om döden 
(Stokes et al., 1997). Kuratorerna nämner att föräldrarna har mycket frågor om information 
till barnet. De lyfter fram att informationsansvaret ligger på föräldrarna, men att de ger stöd 
i att hjälpa dem att hantera situationen. Som jag ser det finns det en tydlig utbildande aspekt 
i samtalen kring hur föräldrarna kan ge information sina barn. Samtliga kuratorer hade 
erfarenhet av föräldrar som haft svårigheter i informationen.  Stuber & Hovsepian- 
Mesrkhani (2001) lyfter fram att föräldrar ofta undviker att kommunicera med sina barn om 
döden. Studier har visat att föräldrar kan känna rädsla inför hur barnet kommer att reagera 
(McCarthy Ribbens, 2007). Kuratorerna beskriver att de försöker motivera föräldrarna 
genom att diskutera möjliga konsekvenser av att inte informera barnet, exempelvis att det 
hindrar deras förståelse eller att det kan innebära en förtroendekris i ett senare skede. En 
kurator beskriver att kommunikationsmönstret i en familj kan skapa ringar på vattnet och 
influera barnets framtida kommunikation. Jag tänker mig att ett kommunikationsmönster 
där familjen döljer information kan sluta individer gentemot varandra samt familjen 
gentemot omgivningen. Om en familj blir sluten är det svårare att nå hjälp utifrån och risken 
för problem ökar (Klefbeck & Ogden 2007).  Speciellt en kurator beskrev att hon är 
uppmärksam på hur familjen verkar inkludera omgivningen, för om familjen sluter sig 
riskerar livssituationen bli något som är skambelagt. Genom kuratorns relation till familjen 
kan man betrakta henne som en del i systemet (Klefbeck & Ogden 2007). Däri tänker jag 
mig att kuratorn kan utgöra en rollmodell för hur familjen kan kommunicera med varandra. 
Genom att kuratorn lyfter in barnet i samtalet kan hon visa att det är viktigt att inkludera 
barnet. Jag ser det som en central aspekt i ett barnperspektiv att kuratorerna lyfter fram 
barnet som en kompetent aktör som förstår och ska inkluderas.  
 
Det finns studier som visar på att barn uppfattar att deras föräldrar inte vill tala om allvaret i 
sjukdomen, de kände sig därmed exkluderade och ensamma med sina känslor (Hedström et 
al., 2002; McCarthy Ribbens, 2007). Kuratorerna i förevarande studie lyfter fram att de 
uppmärksammar föräldrarna på att de inte får glömma att se till sina barn. Å andra sidan 
beskriver kuratorerna att det finns föräldrar som har en rädsla för att de inte har gett barnen 
tillräckligt med information, men där barnen är välinformerade och nöjda. En förklaring till 
att barn som känner sig exkluderade inte blir synliga i förevarande studie kan kopplas till att 
barn vars föräldrar har svårigheter att informera inte blir synliga eftersom kuratorernas 
mandat att samtala med barnen måste komma via föräldrarna (Hedström et al., 2002; 
McCarthy Ribbens, 2007).  
 
Forskning visar att barn som förlorar en förälder löper risk att utveckla psykiska problem 
(Cerel et al., 2006; Worden, 1996). Genom stödet till familjen hjälper kuratorerna 
föräldrarna och barnet att stärka de verktyg som behövs för att kunna hantera situationen. 
Dyregrov (2007) menar att det stöd som barn får är avgörande för vilka möjligheter de har 
att bearbeta förlusten. Jag anser att kuratorernas beskrivning av vikten av att informera barn 
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kan ses som central aspekt i stödet för att hjälpa barnet. Forskning visar att barnets 
reaktioner efter ett dödsfall påverkas av vilken mental förberedelse de har fått genom 
information under sjukdomsförloppet (McCarthy Ribbens, 2007). Kommunikation och 
delaktighet lyfts av kuratorerna fram som betydelsefullt för att det förbereder barnet, vilket 
skapar förutsättningar att förstå och verklighetsförankra det som händer. Vilket kan kopplas 
till Worden (1996) som menar att barnet behöver ges möjlighet att försöka förstå situationen 
för att de ska kunna acceptera ett eventuellt dödsfall.    
 
En utbildande aspekt finns även i kuratorns information till föräldrarna om barnets 
förståelse och reaktioner. Vilket jag ser som betydelsefullt för att föräldrarna skall kunna 
bemöta och stödja sina barn på ett tillfredställande sätt. McCarty Ribbens (2007) beskriver 
att det finns en osäkerhet hos både barn och föräldrar kring vad som är ”normala” reaktioner 
och kuratorn kan därför behöva normalisera familjens reaktioner. För att kunna uppleva den 
emotionella aspekten av en förlust behöver barnet känna att det är tillåtet av visa sina 
känslor (Worden, 1996). Inom anknytningsteorin beskrivs vikten av att i sorgarbetet släppa 
fram sina känslor (Broberg et al., 2008). Det är därför en viktig aspekt att kuratorerna 
förmedlar till föräldrarna att tillåta känslor inom familjen. Det är betydelsefullt att barnen 
tillåts att reagera och visa sina känslor även under ett sjukdomsförlopp. För att minska 
problem i och med barnets beteendeförändringar är det viktigt att få föräldrarna att förstå att 
barnets anpassningsvårigheter kan framträda genom att de missköter sig (Haine et al., 
2008). Kuratorerna beskriver att de till föräldrarna förmedlar vikten av att informera 
omgivningen om situationen för att de ska kunna fånga upp behov hos barnet. Det är viktigt 
dels för att yngre barn kan ha svårt att verbalisera sina känslor och kan därför framstå som 
opåverkade (Dyregrov, 2007). Men även utifrån att en kurator beskriver att barn kan reagera 
senare och att det därför är viktigt att det finns någon som kan fånga upp och stödja barnet. 
Flera kuratorer beskriver det som sin uppgift att hjälpa föräldrarna att identifiera 
stödpersoner runt omkring barnet eftersom de anser att barnet behöver få stöd i sin naturliga 
miljö där den känner trygghet. Eppler (2008) visade i sin studie att barnen sökte sig till ett 
utvidgat nätverk av släktingar, lärare och kamrater för att få stöd. Att etablera stödkontakter 
utanför sjukhuset är även centralt för att de kan fånga upp barnet om ett behov uppstår efter 
att kuratorn har avslutat kontakten med familjen. 
 
Kuratorerna beskriver att samtalen med ungdomar kan handla om hur vardagen fortsätter 
även vid en förälders sjukdom. Det kan vara speciellt viktigt att ge ungdomar feedback och 
förståelse. Eftersom ungdomens relation till föräldrarna under normala omständigheter kan 
karaktäriseras av bråk finns det risk för att skuldkänslor uppkommer (Kirwin & Hamrin, 
2005). Kuratorn kan därmed försöka stödja ungdomen och föräldrarna i att känna trygghet i 
relationen, vilket skapar bättre förutsättningar att kunna ta avsked utan skuldkänslor hos 
någon part (Stroebe et al., 2005). Forskning har visat att barn upplever att deras beteende 
ska vara återhållsamt för att inte skapa problem (Silverman & Worden, 1992). Genom att 
normalisera sorgen kan barnet tillåtas visa sina känslor vilket vid en förlust minskar risken 
för problematiska reaktioner och defensivt förnekande eller utdraget sörjande (Broberg, 
2008; Haine et al., 2008). Bowlby beskrev att barnet i sörjande arbetar med banden till den 
döda föräldern (Broberg et al., 2008). Wordens (1996) studie visade att många barn behöll 
banden till föräldern genom att behålla ett föremål som tillhört föräldern. En kurator berättar 
att hon uppmuntrar föräldrarna att fotografera och dokumentera ting som de vill lämna efter 
sig till sina barn. Bugge (2002) beskriver att minnesuppbyggnad är betydelsefullt för barnets 
förståelse, vilket jag tänker att man kan främja genom minnesföremål och genom att den 
kvarlevande föräldern hjälper barnet att minnas. Den inre konstruktionen som barnet har av 
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föräldern omkonstrueras och förståelsen av relationen, döden och reaktionerna förändras i 
takt med att barnets kognitiva förmåga utvecklas (Broberg et al., 2008).  

 

7. SLUTDISKUSSION  
7.1 Diskussion kring psykosocialt stöd  
Det följande avsnittet inkluderar diskussioner kring resultatet som beskriver hur 
psykosocialt stöd till barnfamiljer kan vara utformat. Inför studien hade jag funderingar 
kring om det överhuvudtaget faller inom ramen för sjukvårdens uppdrag att ge den typen av 
stöd. I resultatet framgår att insatserna som faller inom ramen för kuratorernas 
arbetsuppgifter i allra högsta grad kan klassificeras som psykosocialt stöd. Men helt 
okomplicerat eller självklart är det inte.    
 
Utifrån ett familjeorienterat arbetssätt kan föräldrar och barn stödjas som individuella 
enheter och en gemensam helhet. Jag har funnit att stödet inkluderar insatser som löper 
parallellt samt att det finns en gradvis ökning av insatser relaterat till behov. Stödet kan 
därmed riktas till barnet från flera aspekter. Det basala behovet av stöd sker i första hand via 
föräldrarna, i att vara förälder samt att kunna stödja barnet. I ett utvidgat steg uppmuntras 
kontakt med stödpersoner i nätverket vilket kan leda till att skolan eller BUP kopplas in. 
Parallellt finns möjligheten att erbjuda barnet samtal på sjukhuset. Insatser som att stödja 
föräldern i dennes reaktioner och etablera stödkontakter för praktisk hjälp syftar till att 
hjälpa hela familjen och deras samlevnad.  
 
Frågeställningen om hinder och möjligheter i stödet berörs inom ramen för en diskussion 
om förutsättningar som finns och vilka förbättringar som skulle kunna utveckla psykosocialt 
stöd inom sjukvården. För att kunna genomföra ett stödarbete krävs att det finns en kontakt 
mellan kuratorn och den hjälpbehövande. Eftersom det inte finns ett rutinmässigt stöd till 
patienten och de anhöriga finner jag ett behov att inkludera en diskussion om hur en kontakt 
kan etableras. Kuratorerna beskriver att de tillhör den yrkesgrupp som har ett 
nätverkstänkande och företräder de anhöriga. Men, etablerandet av kontakten är till viss del 
beroende av remisser från sjukvårdspersonalen. Min tolkning är att det torde kunna påverka 
vilket stöd som står att erbjuda, eftersom de är hänvisad till att även sjukvårdspersonalen har 
ett anhörigperspektiv. Frågan är därmed hur kuratorerna ska kunna företräda de individer 
som de inte kommer i kontakt med. Om det är önskvärt att träffa de anhöriga anser jag att 
man behöver fråga sig vad det finns för möjliga arbetssätt för att fånga upp behoven. Det är 
inte förenligt med hälso- och sjukvårdslagen att bortse från barnfamiljers behov och 
önskemål om stöd som anhöriga (Åman, 2006). I den palliativa vården har familjestöd en 
tydlig position men det visar sig dock att förväntningar på att sjukvården ska erbjuda stöd 
till hela familjen uppfylls i varierande grad. Jag finner att det utgör grund för att kunna dra 
slutsatsen att det finns en risk att anhöriga missgynnas om patienten dör på avdelningen och 
inte kommer i kontakt med den palliativa vården.  
 
Jag har fått bilden att stödet variera mellan olika avdelningar och kuratorer. Jag funderar 
därför på om riktlinjer skulle kunna skapa en enhetlighet samt utveckla utbudet av möjliga 
insatser. Riktlinjer skulle således kunna fungera som ett ramverk med en flexibilitet och ett 
öppet förhållningssätt inför att föräldrarna ska få vara föräldrar och själv vara delaktiga 
aktörer i att utforma stödet. Vilket jag finner överensstämmer med kuratorernas resonemang 
så väl som den koppling jag tidigare gjort till systemteorin om att samtliga aktörer i 
behandlingskontakten är aktiva i att forma stödet (Klefbeck & Ogden, 2007). Kirkevold 
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(2002) beskriver att de anhöriga utifrån ett familjeorienterat synsätt kan betraktas som 
klienter. Att inkludera familjemedlemmar i en stödkontakt kan vara komplext och inom 
ramen för sjukvården kompliceras det ytterligare med en oklar gränsdragning kring i vilken 
utsträckning de anhöriga blir sjukvårdens klienter (Bernler & Johnsson, 2001). Ändock 
lyfter samtliga kuratorer fram att det utifrån fokus på att betrakta individen i sitt 
sammanhang är självklart att i möjligaste mån även stödja familjen. Kuratorerna beskriver 
att resurser i form av tid och pengar är faktorer som kan inverka på hur stödet till anhöriga 
ser ut. I gränsdragningsproblematiken finner jag att det stöd som erbjuds ofrånkomligt 
verkar påverkas av kuratorns personliga inställning. Min tolkning är att kuratorernas syn på 
behovet av stöd inverkar på de prioriteringar som kan göras inom ramen för resurserna. 
Några av kuratorerna tar initiativ i kontakterna, erbjuder stöd och uppmärksammar de 
anhöriga på problematik som kan uppstå. Jag anser att det finns underlag för att dra 
slutsatsen att grunderna på vilka man ger stöd till barn inverkas av kuratorns personliga 
erfarenheter. Att vara barninriktad kan enligt min slutsats även knytas till kuratorns 
kunskap. Dels genom att kunskap ger trygghet i yrkesrollen och dels genom att kunskap om 
barnets psykologiska utveckling och reaktioner är centralt för att kunna ge adekvat stöd. 
 

7.2 Diskussion kring ett barnperspektiv i anhörigstödet 
I studiens syfte ingick att undersöka hur kuratorerna kan tillvarata ett barnperspektiv i stödet 
till anhöriga. Med ett öppet sinne inför vad som kan fyllas i begreppet inkluderades 
barnperspektivet i syftet utifrån ett intresse av om det finns något sådant som ett 
barnperspektiv i anhörigstödet. Jag finner att frågan om ett barnperspektiv besvaras genom 
inslag i samtliga delar av resultatet; som barninriktade stödinsatser till familjen samt stöd till 
barn. I kuratorernas utsagor har jag funnit glimtar av tankar, frågor och synsätt som jag ser 
som essensen i ett barnperspektiv; att undersöka vad barnet har fått för information, deras 
reaktioner, möjliga stödpersoner samt att uppmärksamma föräldrarna på att inte glömma 
bort att se barnet. Jag finner att kuratorerna ur flera aspekter inkluderar barnets perspektiv i 
sitt arbete. Men, det finns utrymme för förbättring. Jag vill poängtera att jag anser att ett 
barnperspektiv handlar om mycket mer än enbart en direktkontakt mellan kurator och 
barnet. Med det sagt vill jag ändå lyfta fram att direkt stöd till barn kan betraktas som en 
aspekt av ett barnperspektiv. Jag väljer att diskutera samtalskontakten eftersom jag anser att 
det finns utrymme och möjligheter till förbättring. I vissa fall anser jag att kuratorerna hade 
välmotiverade grunder till varför de anser att det bästa stödet för barn återfinns i barnets 
naturliga miljö utanför sjukhuset. Jag är därmed av åsikten att de flesta insatser kan 
legitimeras med en välgrundad förklaring till varför man gör som man gör. Mitt intresse 
fångades därför när kuratorerna gav en förklaringar som sedan efterföljdes av en önskan om 
att kunna göra mer eller annorlunda. Flera kuratorer lyfte fram att de saknar erfarenhet och 
kunskap om samtal med barn. Jag finner därför att stödet till barnfamiljer skulle kunna 
förbättras om kuratorerna gavs möjlighet att utöka sina teoretiska kunskaper kring barn. 
 
Trots att kuratorerna lyfter fram vikten av barnets delaktighet upplever jag att det finns 
tendenser till att barnet kommer i andra hand efter partnern. Jag grundar det på att 
kuratorerna själva säger att barnet riskerar att bli osynlig, de nämner i huvudsak partnern 
som den anhöriga samt att de beskriver att de sällan diskuterar barnens perspektiv kollegor 
emellan. Jag finner att de professionella kan ha ett barnperspektiv genom att inkorporera ett 
synsätt där barnet inkluderas. Jag har identifierat att resurser i form av tid och pengar 
beskrivs som ett hinder för stödet till anhörig, men det borde inte finnas en motsättning i att 
fokusera på både patienten, partnern och barnen. Att utveckla ett visst synsätt kan 
visserligen kräva tid i form av eftertanke, men genom att ha analyserat kuratorernas utsagor 
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är jag övertygad om att stödet till de anhöriga kan förbättras genom att barnet finns i åtanke. 
De värderingar som existerar på en högre organisatorisk nivå är inte på något sätt 
ovidkommande, men det är en diskussion som jag överlåter till en annan studie.  
 
Ur ett barnperspektiv finner jag att barnets delaktighet och synlighet är centrala 
komponenter. Ur kuratorernas utsagor finner jag att det handlar mycket om att lyfta fram 
kunskap om barnets förmågor och däri arbeta för deras delaktighet. Men, ofrånkomligt är att 
barn är beroende av att någon vuxen inkluderar dem i tankarna såväl som följer dem till 
sjukhuset. Ett barn är beroende av att någon för fram deras talan och behov, vilket 
kuratorerna anser faller främst på föräldrarna. Genom att företräda de anhöriga och stå för 
ett vidare perspektiv än det medicinska anser jag att några kuratorers beskrivning av sin roll 
kan liknas ett företrädarskap (Payne, 2008). I vilket jag ser att barnets delaktighet lyfts fram 
genom att kuratorerna kan representera de anhörigas intressen inför sjukvården samt att föra 
fram barnets behov till föräldrarna.  
 
Jag finner att kuratorerna i undersökningen kan befinna sig i två olika situationer. På 
avdelningar där det i huvudsak vårdas äldre patienter arbetar kuratorn sällan med 
barnfamiljer medan de som har yngre patienter möter en stor andel barnfamiljer. En 
tolkning som jag har gjort är att barnets fysiska närvaro på sjukhuset inverkar på hur barnet 
betraktas. Att barnet visar sig är alltså en väg till att minska risken att bli ett osynligt barn. 
Kring det har jag två reflektioner. Det första handlar om varför barnen inte är närvarande. 
Några kuratorer lyfter fram att miljön på avdelningen inte är utformad för familjebesök. Den 
andra reflektionen är att barnen inte är närvarande när kuratorerna har arbetstid. Samtliga 
kuratorer lyfter fram att barn är en svår grupp att nå och arbeta med. Om det sedan 
kombineras med att det är en liten grupp minskar deras synlighet ytterligare. Det stöd som 
finns att erbjuda verkar följaktligen även vara kopplat till storleken på gruppen anhöriga. En 
slutsats jag drar är att det kan innebära sämre förutsättningar i möjlighet till stöd för de barn 
som kommer i kontakt med en klinik där det finns få anhöriga barn. Om det dessutom hade 
funnits upparbetade riktlinjer skulle det finnas ett ramverk för vilket stöd som finns att 
erbjuda. Jag är därför av uppfattningen att gruppen barnfamiljer inte behöver vara stor, eller 
öka, för att de barn som kommer i kontakt med en specifik avdelning ska kunna erbjudas 
stöd. Att det är ovanligt med barn på en avdelning ser jag inte som en förklaring till att inte 
kunna ha ett barnperspektiv. Flera kuratorer likställer ett barnperspektiv med att ha 
erfarenhet av barn liksom kuratorerna på barnkliniker. Vilket jag tycker ligger i linje med ett 
tankesätt där barn som kommer i kontakt med sjukvården inte fullt inkluderas som anhöriga. 
I en utvärdering av Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting visade analysen att 
vissa sjukhus endast beskrev hur Barnkonventionen beaktades för barn som patienter inom 
sjukvården (Åman, 2006). Men, barn finns även som anhöriga till vuxenpatienter, vilket 
medför att barnets perspektiv skall beaktas i all verksamhet. 
 

7.3 Metoddiskussion 
Syftet att undersöka hur psykosocialt stöd kan vara utformat uppfylldes inom ramen för 
studien. Med ytterligare intervjuer eller med en kombination av enkäter hade resultatet 
kunnat breddas och förståelsen för möjligheterna i stödet kunnat fördjupas. Jag finner 
ändock att resultatet ger en beskrivning samt problematiserar och visar på möjligheter till 
familjeinriktat stöd. Jag anser att det var positivt att förekomsten av barnfamiljer i 
kuratorernas patientgrupper varierade. Det gav resultatbilden en bredd och fördjupade 
möjligheten till analys kring hur man kan stödja de anhöriga barn som finns.  
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Jag bedömer inte att det finns någon risk att resultatet i rapporten kan komma att skada 
någon part. Kuratorerna gav positiva återkopplingar om ämnet och de beskrev att 
intervjuerna var givande för dem och förhoppningsvis kan det leda till en diskussion på 
klinikerna kring barnens perspektiv.  Jag har en förhoppning att familjeorienterat stöd ska 
utvecklas så om någon del i uppsatsen kan utgöra ett frö till diskussion, vidare forskning 
eller fundering hos läsaren kan det möjliggöra en generalisering via kontextlikhet (Larsson, 
2001). 
 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Utifrån resultatet finner jag att ett uppslag till vidare forskning är att studera hur familjerna 
upplever stödet som de erbjudits, vilka insatser som de under sjukdomsförloppet och i ett 
längre perspektiv fann hjälpsamma. Jag tänker mig även att barnperspektivet kan 
undersökas djupare, dels vad det kan innebära att ha ett barnperspektiv och hur det kan 
gynna barn. Vidare kan jag tänka mig flertal intressanta frågeställningar kopplat till en mer 
politisk nivå, exempelvis hur anhörigstödet är reglerat i sjukvårdens uppdrag. Om det finns 
en flexibilitet i stödet som erbjuds på olika sjukhus och avdelningar anser jag att man kan 
undersöka i vilken mån det är legitimt att stödet bygger på bedömningar från enskilda 
yrkespersoner.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 
Hej! 
 
Mitt namn är Emelie Johansson och jag skriver under våren min C-uppsats inom ramen för 
min socionomutbildning på Socialhögskolan.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur psykosocialt stöd till barnfamiljer där en förälder 
lider av en livshotande sjukdom kan vara utformat inom sjukvården, samt att undersöka 
hur barnets perspektiv tillvaratas i anhörigstödet.  
 
Min förhoppning är att få möjlighet att genomföra en enskild intervju med dig. Genom X 
och Y har jag fått information om att du i ditt arbete kommer i kontakt med patienter med 
livshotande sjukdomar. Jag önskar genomföra intervjun under vecka 14 eller 15 och jag 
skulle vara tacksam om du har möjlighet att avsätta cirka 1-1.5 timme för intervjun. För att 
söka underlätta genomförandet av intervjun kan den förläggas på din arbetsplats och du får 
själv gärna komma med förslag på en tid som skulle passa dig. 
 
I studien kommer Vetenskapsrådets etiska reglera att tillämpas. Vid intervjuerna kommer 
bandupptagning att användas. Alla uppgifter om deltagarna i undersökningen kommer att 
ges största möjliga konfidentialitet och din medverkan kommer inte att kunna identifieras. 
Den som så önskar kommer att ges möjlighet att läsa igenom sammanställningen av 
intervjun innan publicering.   
 
Jag skulle vara väldigt tacksam om du skulle vilja delta i min undersökning. Vid frågor samt 
medgivande till studien får du gärna kontakta mig via e-post eller telefon så fort som 
möjligt. Sedan återkommer jag för att boka in en tid.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Emelie Johansson 
 
 
Kontaktuppgifter:  
Mobil: X 
E-post: X 
 
Handledare: Ulla Forinder, Universitetslektor 
E-post: X 
 



42 
 

Bilaga 2: Informerat samtycke  
 
Informerat samtycke till deltagande i forskningsintervju 
Studiens syfte är att undersöka hur psykosocialt stöd till barnfamiljer där en förälder lider 
av en livshotande sjukdom kan vara utformat inom sjukvården, samt att undersöka hur 
barnets perspektiv tillvaratas i anhörigstödet.  
 
Intervjun kommer att spelas in på band, när sedan materialet har transkriberats och 
uppsatsen examinerats kommer bandupptagningen att raderas. Det är endast forskaren som 
kommer att lyssna på bandupptagningen samt förfoga över transkriberingarna. När 
materialet har sammanställts kommer du att få möjlighet att läsa igenom intervjun om du 
önskar. 
 
I texten kommer det att framgå vilken befattning intervjupersonerna har, men inga 
personnamn eller avdelningsnamn kommer att skrivas ut. Avidentifieringen innebär att dina 
utsagor inte kommer att kunna kopplas till dig som person. 
 
Förevarande information utgör grunden till ett informerat samtycke. Det utgör en 
bekräftelse på att du har tagit del av ovanstående information och vill medverka i studien. 
Deltagandet är frivilligt och du har rätt att dra dig ur när som helst.  
 
 
 
Jag samtycker, genom min underskrift, till att delta i förevarande forskningsintervju. 
 
 
……………….    ……………………… 
Underskrift     Ort, datum 
 
………………. 
Namnförtydligande 
 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 
 

Emelie Johansson 
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Bilaga 3: Intervjuguide  
 
Inledande frågor 

- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
- Vilken grupp människor möter du i ditt arbete?  
- Vad har du för utbildning? Hur länge har du arbetat här? 

 
Samtal med patienten 

- Hur etableras kontakt mellan kurator och patient? 
- Vilken funktion fyller kuratorn? 
- Vem samtalar med patienten om barnet? Hur samtalar man om barnet? 

 
Hur kan man inventera behov och önskemål som patienten har kring barnet? 

- Hur kan man stödja föräldrar i att tala med sina barn om döden? 
- Hur går du tillväga om patienten inte vill att barnen inkluderas? 
- Hur kan man stödja föräldern i föräldraskapet och relationen till barnet under 

sjukdomsförloppet? 
 
Stöd till barnet som anhörig 

- Hur gör du för att inkludera barnet som anhörig? Hur når man barnet? 
- På vilket sätt arbetar man med barn som anhöriga?  

Hur kan stöd/interventioner vara utformade? 
Samtal om hur det är att leva under ett sjukdomsförlopp? 
Relationen till den sjuka föräldern? 
Hur kan man samtala kring döden och framtiden? 

- Vilka former finns det för att kommunicera med barn i olika åldrar? 
- Tycker du att det är viktigt att inkludera barn som anhöriga? Varför/varför inte? 
- På vilka grunder ger man stöd till barn? 

Kopplat till faktorer hos barnet?  
Kopplat till förälderns sjukdom? 
Kopplat till förälderns önskemål? 

- Vilken syn upplever du att det finns bland professionella på barns behov av 
psykosocialt stöd? 

- Hur ser rollfördelningen ut mellan olika yrkesgrupper i stödet till anhöriga i en 
barnfamilj? 

- Vems uppgift är det att stödja barnet? Vem företräder barnet (anhörigperspektiv)? 
 
Samtal med den friska föräldern 

- Hur ser stödet ut till den friska föräldern? 
- På vilka grunder ges stöd till föräldern? 
- Samtalar du med den friska föräldern om livet under sjukdomsförloppet? På vilket 

sätt?  
- Hur samtalar du med den friska föräldern om barnet? 
- På vilket sätt kan man samtala med den friska föräldern om sorg hos barn? 
- Hur kan man öka förälderns förståelse för barnets reaktioner i sorg? 

- Ges föräldern stöd inför livssituationen efter ett dödsfall?  
- Hur kan stödet vara utformat?  
- Hur kan man hjälpa föräldern att hantera den egna sorgen i barnets närvaro?  
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Familjeorienterat arbetssätt 
- Hur bedömer du behovet av familjestöd? Inventerar du behov och önskemål hos 

familjen? 
- Vilka stödformer finns som kan hjälpa familjen att handskas med problem? Hur kan 

arbetssättet se ut? 
Samtal om relations- och kommunikationsproblem? 
Samtal och problemlösning kring ekonomiska eller juridiska problem? 

- Innehåller ditt arbete inslag av utbildande och pedagogiska aspekter? 
- Vad innebär ett familjeorienterat arbetssätt för dig?  
- Hur kan man tillämpa ett familjeorienterat arbetssätt? /Arrangemang på avdelningen? 
- Hur identifieras nätverket kring en patient? Undersöka möjliga stödpersoner i det 

privata nätverket? 
- Hur tänker du kring att etablera kontakter mellan stödinsatser i samhället för familjen?  

Vilken typ av kontakter kan du ta med myndigheter/organisationer? 
Remitterar du vidare till BUP eller familjeterapi?  

 
Förutsättningar 

- Att inta ett barnperspektiv, vad innebär det för dig? 
- Hur tänker du kring att inta ett patientperspektiv samt barnperspektiv?  

Hur kan dessa kombineras?  
Ser du några svårigheter att kunna inta en kombination? 

- Vad finns det för möjligheter att i arbetet med patienten vidga perspektivet till 
familjen?  

- Vilka insatser är det möjligt för sjukvården att stå för? Finns det några organisatoriska 
hinder för att fokusera på ett barnperspektiv? 

- Hur ser du på etiska aspekterna av att de anhöriga blir sjukvårdens klienter? 
- Finns det strukturerade arbetsmetoder och riktlinjer för stöd till barnfamiljer? Hur ser 

du på behovet av strukturerade arbetsmetoder? 
- Hur ser du på din professionella kunskap inom området? Kunskapsmässiga hinder? 
- Hur ser din idealbild ut i arbetet med en barnfamilj? 

 
Avslutningsvis, finns det något som du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun? 


