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En familj i kris

• Tidigare erfarenheter och kunskaper räcker 
inte till för att förstå och hantera den situation 
man hamnat i. 



Vad kan vi göra?

• Vi kan inte förändra att föräldern blivit sjuk 
eller kommer dö.

…men vi kan:

• Hjälpa barnen att förstå och förbereda sig. 

• Hjälpa familjen till en öppen kommunikation 
och stärkta relationer.

• Göra vårt bästa för att barnen ska förbli trygga 
och kunna lita på omgivningen.



Stöd både barn och föräldrar

• Stärka föräldraförmågan.

• Hjälp med föräldrarnas egna problem.

• Stödja barnet – tänk på att föräldrarna ofta 
underskattar barnens behov.

• Låt barnet själv uttrycka sina behov.



Att ge stöd till barnen

• Alla barn behöver stöd och information utifrån 
sin ålder, personlighet och mognadsnivå.

• Barnen kommer inte be om hjälp. Det är 
vuxnas ansvar.



0 - ca 2 år

• Förstår inte orden, känner känslan.

• Ärlighet mellan ord och känsla skapar lugn.

• Behövs någon annan vuxen för barnet?



Ca 3-6 år

• Här och nu. Konkret.

• Utgår från sig själv.

• Ge trygghet i rutiner. 

• Bekräfta att vuxna finns för barnet.

• Sjukdomens namn.



Ca 13-18 år

• Frigörelse – närhet

• Söka stöd – ta ansvar

• Bra och dåliga besked. 

• Fristad.

• Lyhörda vuxna är viktiga.



Sorg

• Sorg är en normal och naturlig känslomässig 
reaktion på en förlust av något slag.

• Ingen tidsbestämd process som sker i stadier, 
utan mer som ett flöde som böljar fram och 
tillbaka.



Sorg hos barn

• Barn och vuxna känner likadant. Men 
barnen har svårare att förstå känslorna.

• Barnen har färre minnen av den döde.
• Sorgen är randig.



Döden

• Upp till 5 år: Förstår inte riktigt vad döden är 

• 5-9 år: Förstår mer vad döden är, döden är 
inte oåterkallelig. Magiskt tänkande.

• 10 -12 år: Förstår att döden är för alltid.



Barnet kan behöva mer hjälp:

• Rädsla som inte avtar

• Återupprepar i leken utan att komma vidare

• Återkommande fysisk smärta 

• Aggressivitet som skadar barnet eller 
omgivningen

• Sömn- eller matproblem går inte över



Barn som förlorat en förälder under 
uppväxten:

• Löper dubbelt så stor risk att dö en förtidig död

• Löper dubbelt så stor risk att utveckla 
självskadebeteenden

• Har en mycket förhöjd risk för psykiskt ohälsa

• Att växa upp med svåra livsförhållanden innebär 
för många en livslång påverkan.

Men:

• De allra flesta klarar sig bra!



Skyddsfaktorer

• Att bli behandlad med förståelse och respekt.

• Att ha minst en stödjande relation.

• Att förstå vad som händer.

• Att i stor utsträckning bibehålla skola och 
fritid. 

• Att sätta ord på och bearbeta sina känslor.

• Öppen kommunikation och konstruktiva sätt 
att hantera känslor i familjen.



Råd till föräldrar inför samtal med barn

• Vad heter sjukdomen?

• Vad händer nu: med den sjuka och med 
barnet?

• Kortfattad, tydlig, inte symbolspråk



Råd till föräldrar inför samtal med barn

• Du behöver inte säga allt, men allt du säger 
måste vara sant!

• Föräldrarna anpassar info till just mig, och 
berättar om just sig.

• Fortsätt berätta bra och dåliga nyheter. Kom 
överens om när.

• Vilka ska mer få veta? Behövs det hjälp?


