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FÖRORD
Ditt barn har dött. Det är svårt att tänka sig någon djupare sorg. Vi vet hur svårt det
är att finna ord. Å ena sidan känner du dig nu så fruktansvärt ensam. Å andra sidan
är du en del av hela mänsklighetens stora, gemensamma erfarenhet. Sorgen är nära
att krossa dig. Och ändå, längre fram – vilket du inte kan tro just nu – märker du att
sorgen har blivit en mycket betydelsefull del av ditt liv.
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Hur länge ska detta pågå? Hur länge ska jag stå ut? Håller jag på att bli tokig? Den
som sörjer ställer många frågor, och det har den sörjande rätt att göra. Men ingen
har rätt att besvara dem lättvindigt. Hur du sörjer, hur länge du sörjer, var och när du
sörjer, allt detta beror på dig och ditt tidigare liv. Din sorg tar precis den tid och den
plats den behöver.

”

I den här stödboken berättar
Din sorg tar precis
vi om sorgen och olika sätt att
sörja, ur de olika familjemedden tid och den
lemmarnas perspektiv. Boken
plats den behöver.
innehåller information om olika
detaljer som kan underlätta din
vardag när du mist ditt barn.
Texten har skrivits ur stödpersonernas perspektiv, och föräldrar som förlorat sitt
barn har medverkat till texten. Med uttrycket att förlora eller mista ett barn avser vi
här att barnet dött.

Vi vill betona att sorgen och familjernas behov av stöd är mycket individuella. Var
och en sörjer på sitt sätt beroende på bakgrund, tidigare erfarenheter och kultur.
Känslor och reaktioner kan vara av väldigt varierande art, längd och styrka. Det finns
inget rätt sätt att sörja eller att stödja en sörjande.
Att mista ett barn är en av människolivets tyngsta erfarenheter. Det sliter och smärtar i föräldrarnas hjärta oavsett hur gammalt barnet är. När fostret dör i livmodern
möts paradoxen mellan liv och död; hur kan man dö innan man föds? Relationen
mellan barn och föräldrar upphör inte heller när barnet blir myndigt, och också när
ett vuxet barn dör är föräldrarnas sorg gränslös.

FÖRÄLDRARNAS SORG
Varje sorg är olika
Sorgen får komma sådan som den är. Det finns inget rätt eller fel sätt att sörja.
Reaktionerna vid en sorg kommer inte alltid samtidigt eller på samma sätt hos familjemedlemmarna, även om upplevelsen av barnets död är gemensam. En heltäckande lista över känslor och reaktioner är omöjlig och onödig att upprätta, för sorgen
är mycket individuell. Känslorna och reaktionerna varierar mycket i styrka och längd.
En del verkar inte alls komma vidare, medan andra verkar klara sig lättare än väntat.
Var och en uttrycker sin sorg på sitt sätt. En del föräldrar reagerar omedelbart med
kraftiga känslor och ser ut att leva ut mycket häftigt. Någon skriker, andra uttrycker
sin sorg med gråt, en del är bara helt tysta. Gråt är kroppens sätt att uttrycka att den
mår dåligt när orden inte räcker till för att förklara hur det känns. Det kan underlätta, men alla kan inte gråta. Sättet att uttrycka sin sorg säger ingenting om hur djup
sorgen är.

{

{

”Efter dödens beröring fanns det inget förflutet, ingen framtid, bara nuet,
det ögonblick jag befann mig i. Begreppet framåt existerade inte längre. Jag
såg att människorna pratade, men jag hörde inte vad de sade. Jag nickade,
men jag förstod inte. Fysiskt var jag närvarande, men dödens fläkt tog något
med sig. Den tog mig. Slängde mig till andra sidan medvetenheten, till något
sorts gränstillstånd.” (TERESA LAINE-PUHAKAINEN: LIIAN LYHYT ELÄMÄ. KIRJA
SURUSTA JA HILJAISUUDESTA.)
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Många slags känslor och reaktioner efter barnets död
Modern och fadern är ofta i ett chocktillstånd omedelbart efter barnets död. Förlusten
är så stor att den är svår att ta in. Misstron över det som skett är stark: ”Det kan inte
vara sant”, tänker många. Det som skett kan kännas overkligt och föräldrarna försöker kanske förneka det genom att undertrycka sina känslor. De kan vara fullständigt
apatiska och för en utomstående kan det se ut som att de uppför sig nästan känslolöst. Känslorna kanske stiger upp till ytan först senare, när sinnet förmår ta in det
som skett.

BARN

{

{

”Efter begravningen kändes det otroligt tomt. Jag gick som i dimma, och när
de andra somnat på kvällen bröt jag samman och bara grät. Mitt liv stannade
upp medan den övriga världen fortsatte framåt. Ibland kändes det overkligt,
som om jag betraktade vardagen bakom en glasruta.” – EN MOR SOM MIST SITT

Barnets död kan vara en skrämmande upplevelse. Föräldrarna har kanske tidigare
varit i en situation då de varit rädda för att barnet dör, sett när barnet dött, fött ett
dött barn eller funnit barnet när det redan dött. Rädslan för det värsta har skett, deras eget barn har dött.
Efter barnets död kan föräldrarna vara ångestfyllda, hjälplösa, skrämda eller
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gråtmilda. Föräldrarna upplever att en del av dem tagits bort. Allt kan kännas meningslöst och det kan vara svårt att greppa livet. Det är möjligt att tänka på livet bara
en kort stund i taget. Föräldrarna kan uppleva att de betraktar allt liksom utifrån.
Deras handlingsförmåga, minne och koncentrationsförmåga är nedsatt. De kan till
och med ha självdestruktiva tankar. De kan känna rädsla för att förlora självbehärskningen eller sin mentala hälsa.
Sorgen kan ta sig uttryck i fysiska symtom. Diverse värkproblem, sömnproblem
och smärttillstånd kan förekomma länge efter förlusten. En del tyr sig till alkohol
och andra rusmedel för att klara
sig. Föräldrarna saknar sitt barn
oändligt. De kan känna sig enSorgen kan ta sig
sammare än någonsin, även om
de omges av andra människor.
uttryck i fysiska
Känslan av ensamhet kan leda
symtom.
till isolering från andra människor
och den omgivande världen.
”I det ögonblicket stannade mitt liv upp, och sen följde en lång, kaotisk period
full av ändlös sorg, desperation, sömnlöshet, lamslagning, sammanbrott och
kraftansträngningar för att klara av vardagen.” – EN FAR SOM MIST SITT BARN

{

{

”

Många föräldrar känner självförebråelse efter sitt barns död även om de inte har någon orsak att göra det. Föräldrarna kan förebrå sig själva för sin oförmåga att förhindra barnet från att dö eller för att de inte var hos sitt barn när barnet dog. Föräldrarna
kan känna skuld även över orsaken till barnets död, över sjukdomen och att de deltog
i eller försummade att delta i barnets vård under sjukdomen. Självförebråelserna
omfattar tankar om att de gjort eller försummat att göra något som kunde ha förhindrat barnet från att dö.
Att själv överleva eller sörja på ett visst sätt kan ge upphov till skuldkänslor.
Föräldrarna kan beskylla sig själva för bristen på kärlek till barnet och de kan tänka
att de därigenom orsakade barnets död. Å andra sidan kan också små glädjestunder efter barMånga föräldrar
nets död leda till skuldkänslor. Det
kan vara en svår känsla för förkänner självföreäldrarna att känna lättnad, glädbråelse efter sitt
je och frid över att döden innebar
barns död.
ett slut på barnets lidanden, även
om de också upplever tacksamhet
över den gemensamma tid de fick
ha tillsammans. En naturlig del av sorgprocessen är att känna skuld och gå igenom
frågorna kring självförebråelser. Skuldkänslor är starka känslor och det är bara du
själv som kan befria dig från dem.

”
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Tanken på ett rättvist och meningsfullt liv får sig en rejäl törn när man mister sitt
barn. Föräldrarna kan känna skam och misslyckande som förälder. De kan känna en
enorm ilska och kanske ge utlopp för den i aggressiva handlingar. Utöver sig själva kan de beskylla till exempel personer som var närvarande vid dödsögonblicket,
sjukvårdspersonalen eller Gud. Familjemedlemmarna kan beskylla varandra. Ilskan
kan vara ansiktslös och svår att rikta mot någon eller något, och svår att uttrycka.
Med tanke på föräldrarnas välbefinnande är det viktigt att de ger utlopp för sin ilska. Efter barnets död kan också känslor av avund och bitterhet stiga upp till ytan.
Avundsjukan kan rikta sig till exempel gentemot andras barn och gravida kvinnor.
Föräldrar som mist ett barn kan ha ologiska tankar, föreställningar och synvillor.
Ibland inverkar tidigare trauman så starkt på livet att de återupplevs som om de
vore verkliga i nuet. Föräldrarna kan höra hur barnet gråter eller föreställa sig att
barnet är närvarande. Barnet och minnet av barnet kan tränga sig in i drömmarna.
Det kan kännas trösterikt att drömma om barnet, men om drömmarna återkommer
kan de också kännas störande och ångestfyllda och då behöver man hjälp för att
bearbeta dem.

”

Sorgen är som en vågrörelse. Tidvis
påverkar den livet mycket starkt, ibland
lättar smärtan något. Till en början kan
föräldrarna ha det mycket svårt och
inte se någon ljusning någonstans. Där
det borde finnas en kär person, där finns bara tomhet och sorg. Sorgen kan närapå lamslå föräldrarna. Då känns livet tungt och de vardagliga göromålen kan länge
kännas tunga. Senare blir de goda stunderna längre och flera. ibland kan en djup
sorg överraska efter en lång tid, när någonting, en person eller en situation påminner
om barnet.

Sorgen är som
en vågrörelse.

Vad hjälper i sorgen?
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Varje förälder går igenom barnets död och sorgen efter barnet på sitt eget sätt. Det
finns inget rätt eller fel sätt att finna lindring i sorgen. Var och en får tröst på olika
sätt. Det som ger tröst varierar i olika situationer. Samma överlevnadsmetoder kanske inte tröstar i varje stund. en del finner klarhet i tankarna genom att skriva, andra
försöker hålla sig i rörelse. En vill prata om sina känslor, en annan vill vara ensam.
Det kan underlätta tillvaron att ge utlopp för känslorna i konst, sport eller annan fysisk aktivitet. en del finner tröst i naturen, andra i musiken. en viktig del av föräldrarnas överlevnadsförmåga kan vara böner, andliga möten och hoppet om ett återseende. En del föräldrar söker uppgifter om orsakerna till barnets död, andra söker en
mening och ett ändamål med det som skett.
Ritualerna i anslutning till döden är viktiga när sorgen bearbetas. Arrangemangen

med begravningen kan för ett ögonblick få föräldrarna att ”samla sig”. Även om arrangemangen är tunga kan de ge en orsak att orka ett litet tag till. Begravningen
är den sista viktiga högtiden för
barnet. Föräldrarnas tillgivenhet
gentemot barnet bryts inte när
Det som ger tröst
barnet dör. många föräldrar finvarierar i olika
ner tröst i att förhållandet till barnet består genom minnen, även
situationer.
om en del föräldrar även försöker undvika dem. I början kan det
kännas som att man inte minns
någonting. Minnena kan kretsa kring särskilda händelser, vissa platser, minnesföremål, fotografier, årsdagar, besök vid graven och så vidare.

”

SITT BARN

{

{

”Ett ögonblick, ett andetag åt gången, långsamt vidare. En promenad i naturens stillhet var terapeutisk. Även om jag i början inte direkt kunde njuta av
naturens under eller skönhet, kändes det ändå helande.” – EN MOR SOM MIST

Flera föräldrar har funnit tröst genom att sörja tillsammans och dela med sig av sina
känslor till andra familjemedlemmar, av det psykiska och konkreta stöd de får av
vänner, närstående och arbetskamrater. Många föräldrar tycker också att det känns
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bra att kunna utbyta tankar och dela sina känslor med de andra som upplevt samma
sak. Känslan av samhörighet och att träffa andra som talar samma språk har gett
tröst till många. Träffar med en personlig stödperson som varit i samma situation
inger hopp för framtiden. Vetskapen om att det finns andra med liknande upplevelser kan underlätta.

{

{

”Efter min dotters död ville jag som far göra så mycket som möjligt för henne. För en far är det konkreta viktigt. Viljan att visa min kärlek. Hur kan jag
visa min kärlek när barnet är dött? Nu måste jag göra allt som stod till buds.
Vi förde kistan med egen bil till klockstapeln, bar kistan in i kyrkan och ut
igen. Till och med graven ville vi själva fylla igen med spade. Det var faderns
uttryck av kärlek till sitt barn: ett sätt att ge utlopp för sin bottenlösa sorg.”
– EN FAR SOM MIST SITT BARN

Småningom kan de sörjande föräldrarna fortsätta sitt liv utan barnet. Även om föräldrarna saknar sitt barn och aldrig glömmer det lindras smärtan över förlusten med
tiden. Småningom börjar de må bättre och de goda stunderna blir flera. livet kan till
och med kännas bra när det gått tillräckligt länge. Trots allt kan döden kännas orättvis. Den som sörjer ska vara medveten om att sorgen kräver sin tid
och sin plats innan man åter kan
Sorgen förändrar
bygga upp ett nytt innehåll och en
inställningen till
ny mening med sitt liv.

”
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den sörjandes

Det är viktigt att gå igenom det
egen död, till livet
som skett med sjukvårdspersonaoch framtiden.
len. Om man inte själv har krafter
att söka stöd kan man be om hjälp
med arrangemangen av en närstående. Det allra bästa förebyggande mentalvårdsarbetet är en god krisvård i tid.
Det lönar sig att ta mod till sig och be om professionell hjälp. Yrkesutbildade personer
kan hjälpa i synnerhet därför att de är utomstående. De kan ingripa när situationen
för den sörjande blir bekymmersam. I diskussionerna med professionella stödpersoner kan föräldrarna vara säkra på att de inte hamnar i en situation där de blir

tvungna att trösta sin åhörare. En förstående och saklig lyssnar- och diskussionsrelation kan vara mycket givande.
Bland annat familjerådgivningen, rådgivnings- eller andra hälsocentralspsykologer,
kriscenter, mentalvårdsbyrån, kyrkans diakoniarbetare och privata terapeuter kan
ge professionell hjälp. Rådgivningen, hälsovårdscentralen eller företagshälsovården
kan hjälpa dig att hitta professionell hjälp.

{

{

”Professionell hjälp ger en känsla av att samhället inte överger dig, och kamratstödet ger en känsla av att du inte är den enda som drabbas av detta. Den
som upplevt samma sak förstår på riktigt.” – EN MOR SOM MIST SITT BARN

Sorgen är en övergripande kraft mot en förändring
När ett barn dör förändras allt. Föräldrarna upplever det som ett gränsröse som delar in livet i tiden före och tiden efter barnets död. Förändringen är oåterkallelig, och
den kan omfatta både positiva och negativa sidor. En del förändringar är temporära,
andra är bestående.
Sorgen är allt överskuggande och tvingar de inblandade att dryfta livets grundläggande frågor. Det är vanligt att man söker en mening med barnets död: frågorna
”varför” och ”till vilken nytta” är vanliga, även om det sällan ges något svar. Barnets
död kan förändra föräldrarnas världsbild och syn på människan. Tidigare livsvärden
kan antingen stärkas eller förändras totalt.
Sorgen förändrar inställningen till den sörjandes egen död, till livet och framtiden.
Den sörjande blir tvungen att på nytt tänka på vem han eller hon är. Utöver allt det
som föräldrarna tidigare varit, är de nu också föräldrar till ett dött barn. När det gått
en tid kan föräldrarna uppleva att de blivit starkare och mer empatiska än tidigare.
Sorgen har eventuellt medfört ökad självkännedom och en medvetenhet om att livet
är ändligt. Förlusten av ett barn förändrar familjens relation till närstående personer
– en del känns mer avlägsna i sorgen medan andra kommer närmare. Vänskaps- och
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{
{

”Det finns ingen sorgetid, det finns bara tid. Man behöver inte bli fri från sorgen, man måste bara lära sig att leva med den. Ibland knäas man av sorgen
och ibland gråter man av minnen. Nu vågar jag ändå säga att jag lever och är
rentav lycklig. Jag har lärt mig att, även om jag säger det högt, fråntar det inte
min sorg eller saknad efter min son.” – EN MOR SOM MIST SITT BARN

Barnets död påverkar familjerelationerna
”Jag utan sorgen efter mitt barns död existerar inte längre. Mina andra barn
utan sorgen efter sin storebrors död existerar inte. Fadern utan sorgen efter
den förstföddas död existerar inte. Vi som familj är en sorgefamilj, vi saknar
en viktig bit och i dess ställe har vi fått en sorg som vi inte ville ha.” – EN MOR
SOM MIST SITT BARN

{
{

släktförhållandena kan förändras överraskande mycket.

Ett barns död leder till en akut kris som hotar jämvikten i hela familjen. Familjen kan
drabbas av en atmosfär av isolering. Familjestrukturen förändras; det döda barnets
plats fylls av ett tomrum. Förlusten kan återkalla tidigare svåra livsupplevelser hos
familjemedlemmarna, eftersom ouppklarade händelser och obegripliga känslor träder fram.
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Om familjen har andra barn kan förhållandet till dem bli svårare. Föräldrarna kan
vara rädda att förlora också dem, och det kan leda till ett överbeskyddande beteende. Det kan också hända att föräldrarna visar större kärlek för de andra barnen.
Förhållandet till de andra barnen har kanske redan förändrats om barnet var sjukt
mycket länge. Föräldrarna känner ofta skuld över att de inte orkar intressera sig för
sina andra barn under den svåra sorgen. Föräldrarna kanske känner att inte ens deras levande barn ger någon tröst även om omsorgen om dem ger en orsak att orka
leva vidare. Mitt i sorgen kanske det inte finns krafter att
ägna sig åt de andra barnen,
Ett barns död leder
vilket kan leda till försummelser.
till en akut kris som
I sådana situationer är det skäl
att be om utomstående hjälp.
hotar jämvikten i

”

hela familjen.

När ett barn dör inverkar det
alltid på parförhållandet oavsett
familjekonstellationen.
Föräldrarna kan skydda varandra genom att dölja sina känslor och lämna något
osagt. Det går lätt att beskylla en närstående person för barnets död. Den biologiska föräldern har kanske inte bott med barnet i samma hem, och livskamraten är
inte alltid det döda barnets biologiska förälder. Ändå inverkar barnets död på alla

närståendes liv. Tidigare kriser i parförhållandet kan väckas till liv. Makarna kan ha
olika behov av närhet efter barnets död, och behoven kanske inte möts.
Förlusten av ett barn kan också föra föräldrarna närmare varandra. Makarna delar
samma sorg över att de som föräldrar förlorat just det här barnet. Men makarnas
sorg är individuell och olika,
även om bägge sörjer samma barn. Föräldrarna utMakarna delar samtrycker ofta sin sorg på olima sorg över att de
ka sätt, men sätten är ändå
inte direkt beroende av kösom föräldrar förlorat
net. När föräldrarna sörjer
just det här barnet.
på olika sätt och i olika takt
kan det leda till konflikter
och missförstånd. I bästa fall
kan makarna stödja varandra i tur och ordning när den ena har det svårare och den
andra lättare. En öppen diskussion hjälper föräldrarna att förstå varandras tankar
och känslor. Olikheterna i uttrycksformen är inte av ondo om makarna kan respektera varandras olika sätt att sörja.

”
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SYSKONENS SORG
När ett barn dör berörs hela familjen och det inverkar på syskonen i olika åldrar
på ett individuellt plan. Varje syskon hanterar det som skett på olika sätt under olika utvecklingsskeden i sitt liv. Även om det sägs att det första året är det svåraste för den som sörjer, kan det kännas svårt för syskonen ännu efter
många år. Sorgen kan omfatta hat,
Syskonens sorg
rädsla, bitterhet, skuld och saknad.
kan hamna i
Alla de här känslorna är normala.
Syskonen kan få för sig att deras
skuggan av förtankar eller handlingar orsakade
äldrarnas sorg.
döden eller att de borde ha kunnat
förhindra döden.

”

Syskonen har rätt till sorg
Syskonen kan känna att de inte har rätt att sörja med tanke på föräldrarnas sorg.
Syskonens sorg kan hamna i skuggan av föräldrarnas sorg. Närstående personer
kan fråga syskonen hur föräldrarna mår, men förstår inte att fråga hur syskonen mår.
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Syskonen kan jämföra sin sorg med föräldrarnas: ”Föräldrarna har förlorat ett barn,
jag har bara förlorat ett syskon. Jag har inte rätt att sörja.” Syskonens sorg är ändå
precis lika verklig och berättigad som föräldrarnas sorg. Ofta kommer syskonens
sorg upp till ytan först något senare när syskonen tillåter sig att sörja.
Det är typiskt för syskon i alla åldrar att skydda sina föräldrar från sin egen sorg. Ett
litet barn försöker vara duktigt och pratar inte om sitt döda syskon för att inte göra
föräldrarna ledsna. Barnet kan känna skuld över att föräldrarna börjar gråta när det
döda syskonet kommer på tal. Likaså kan ungdomar betyga att allt är bra även om
de upplever känslor som de kanske aldrig tidigare varit tvungna att hantera. En ung
vuxen ser till att de andra klarar sig, tar ansvar för det praktiska och vill inte belasta
sina föräldrar med sitt eget illamående. Sorgen kan också döljas bakom skratt och
leenden.

SADINMÄKI: SURU)

{

{

”Jag har två bilder i huvudet, du när du skrattar och när du ligger i kistan, och
jag kan inte förena de här två punkterna. Jag förstår inte vad som hänt, att vi
gått från skratt till kista. Jag ser det inte. Jag ser inte. Jag ser bara att du inte
längre är här, du finns inte längre här, där, någonstans, du är inte längre där
mjuk och liten. Jag finns, och hälften av mig är borta.” (HAUHIO, PAAKKALA,

Det kan se ut som att syskonet mår bra även om verkligheten är den motsatta.
Skrattet kan dölja att syskonet mår dåligt och inte kan klä det i ord. Det är viktigt att
de vuxna uppmärksammar syskonens sorg och frågar hur de mår ännu länge efter
det inträffade.
Det är inte alltid lätt att prata om sorgen. Man kanske inte tidigare pratat om känslor i familjen, och det är svårt att ändra på det mitt i en kris. Det är möjligt att det
är lättare att prata i början när alla är i chock, men inte senare. Alla i familjen sörjer och känner saknad, och
därför kan det vara lättare
för ett syskon att prata med
Det är viktigt att de
en person som inte berörts
av förlusten på samma sätt.
vuxna uppmärksamSorgen kan antingen närma
mar syskonens sorg
eller fjärma familjemedlemoch frågar hur de mår
marna, åtminstone för ett
tag.
ännu länge efter det

”

inträffade.

En vuxen kan hjälpa ett barn
att identifiera, uttrycka och
hantera sina känslor efter
förlusten av ett syskon. Också ett litet barn kan hantera förlusten och känslorna till
exempel genom att rita och berätta historier, även om det ännu inte lyckas att prata
om det som skett. Ett syskon ska ha rätt att sörja och visa sina känslor, och syskonet
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{

{

borde inte lämnas ensamt med sina svåra känslor.

”Många gånger har jag varit nära att ge upp, men jag har ändå alltid funnit
hoppet om att få leva. Jag har börjat tänka att jag är skyldig min syster att
leva mitt liv. Min systers liv blev kort, jag måste därför visa livet för henne så
mycket som möjligt. Hon hann knappt alls resa, inte studera eller jobba. Jag
gör ingenting bara för mig själv, utan också för min syster som följer med
mina förehavanden däruppe på molnkanten.” (JENNA MIETTINEN, IKÄVISTÄ
POHJATTOMIN: SISARUKSEN MENETTÄNEIDEN TARINOITA)

Barn och ungdomar behöver vuxet stöd i sorgen

Redan små bebisar upplever sorg genom att förnimma föräldrarnas känsloreaktioner. En baby eller ett litet barn kan visa sorg och saknad genom ändrat beteende
– genom att gråta oftare än vanligt, genom att bli apatiskt eller matvägra. Det är
viktigt att stärka känslan av trygghet, att visa närhet och hålla barnet i famnen.
Uppfattningen om döden utvecklas mycket individuellt och påverkas av barnets tidigare livserfarenheter och utveckling. Ett litet barn förstår ännu inte att döden är
slutlig, utan väntar att den döda ska återvända. Barnet kan leta efter sitt döda syskon. Döden och sorgen syns i barnets lekar och teckningar. Döden väcker förvillande
känslor och frågor hos barnet som behöver stöd av en vuxen för att hantera dem.
Eftersom barnet tänker på ett mycket konkret sätt borde döden inte beskrivas för
barnet som sömn eller den sista resan. I tioårsåldern har ett barn vanligtvis uppnått
en mogen förståelse för vad döden innebär. I denna ålder förstår barnet att döden
berör allt levande, att den dödes
alla livsfunktioner har avstannat, att det finns en orsak till döden och att den är oåterkallelig.
Det är skäl att ta
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”

med barnet på

Det är skäl att ta med barnet
olika sorgeritualer.
på olika sorgeritualer, t.ex. avskedstagande,
begravningen
och minnesstunden. Om barnet
får se den döde hjälper det barnet att förstå att döden är oåterkallelig, och det kan förhindra diverse vanföreställningar och rädslor. Det är viktigt att berätta om ritualerna och deras betydelse redan på förhand. Barnet får veta vad som händer under ritualen, hur den döde ser
ut, var den döde är och hur barnet kan ta avsked. Barnet kan till exempel lägga ett
avskedsbrev, en teckning eller ett minnesföremål i kistan. På begravningen kan en
utomstående vuxen familjebekant ta hand om barnet. Föräldrarna får då i fred vara
den sörjande modern och fadern.
Barn som fötts efter syskonets död har inte känt sin döda bror eller syster. De har

inte haft ett personligt förhållande till den döda, och därför sörjer de inte på samma
sätt som föräldrarna. En liknande situation föreligger vid intrauterin fosterdöd och
syskonet inte förstått att vänta sig ett syskon eller inte sett det. Trots detta är det bra
att prata med barnet om det döda syskonet. Barnet känner på sig att familjemedlemmarna sörjer och hanterar det på sitt eget sätt.
Ett syskon som fötts senare kan också ha alla möjliga tankar, till exempel om föräldrarna skaffat honom eller henne bara för att ”ersätta” det döda syskonet. Barnet kan
också känna sig utomstående och känna hat och sorg över att inte ha fått träffa sitt
syskon som resten av familjen kände.
Ett barn förstår inte sin egen dödlighet förrän närmare ungdomsåren. Det kan skapa
rädsla hos ungdomar, som börjar fundera på livets mening och ändlighet. De unga
kan förundras över sina känslotillstånd som kan kasta från den ena ytterligheten till
den andra under en kort tid. De unga kan uppleva att de växer upp snabbt, att kamraterna i samma ålder plötsligt är barnsliga och inte förstår livets realiteter och vad
som är riktigt viktigt i livet. Utöver sin sorg ska ungdomarna dessutom gå igenom allt
som hör till uppväxtskedet med alla sina svårigheter och utmaningar. Utvecklingen
kan inte stoppas under sorgetiden. Det är bra att tillsammans med tonåringen diskutera hur känslorna kan hanteras och uttryckas.

{

{

”Jag var 13 år när min tre år yngre syster dog. Jag hade precis börjat i högstadiet
och det var en stor förändring i mitt liv. Det borde ha varit ett liv i puberteten med
allt nytt, nya kompisar, fritidssysselsättningar och läxor. Plötsligt revs jag bort
från allt detta. Jag tyckte att jag hamnade ljusår från mina kompisar. Jag var
så ensam. Döden hade kommit in i mitt liv. Matematik, svenska och engelska
hade bytts till lektioner i döden. Läxorna som döden gav skrev jag med tårar…”
(JENNA MIETTINEN, IKÄVISTÄ POHJATTOMIN: SISARUKSEN MENETTÄNEIDEN
TARINOITA)

När ett syskon dör förändras livet för en ung vuxen

När ett syskon dör förändras resten av livet för en ung vuxen. Medan föräldrarna är
i chock tar det vuxna barnet ofta rollen som den starka. Den unga vuxna kanske tar
hand om det praktiska, sköter begravningsarrangemangen och tar hand om de övriga familjemedlemmarna. Han eller hon kan försäkra att allt är bra. Samtidigt kan
han eller hon i sitt inre känna en stor smärta, men vill inte bekymra sina föräldrar mer
än nödvändigt, och döljer därför sin sorg.
Ett vuxet syskon förlorar ofta sin närmaste och långvarigaste relation. Avsikten var ju
att dela en stor del av livet med syskonet. För någon kan det döda syskonet ha varit
den bästa vännen som man delat glädjeämnen och sorger med ända från barndomen. Sorgen blir inte lättare av att det finns andra barn i familjen. Ingen kan ersätta
en död bror eller syster. Utöver sorgen kan syskonet känna ett hat som kan rikta sig
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till närstående. Saknaden och sorgen är gränslös och känslan ger ångest. Syskonet
kan lämnas ensamt med sin sorg, och livet fylls av rädsla för att förlora andra närstående. Syskonet kanske inte vill fästa sig vid någon eller inleda nya relationer av rädsla för att förlora också dem.
Gräl och andra helt normala
upplevelser i barndomen och
ungdomen kan plåga: Varför
muckade jag gräl? Varför tänkte jag illa om honom? Bara
jag hade förstått att tillbringa
mera tid med honom.

”

Alla andra verkar
fortsätta sina liv
även om det egna
livet har avstannat.

Syskonet kan uppleva att vännerna inte förstår för de har inte upplevt samma sak. Syskonet kan känna ensamhet
även om han eller hon är omgiven av vänner och närstående. Syskonet kan känna
att han eller hon förflyttas ljusår från sina vänner. Alla andra verkar fortsätta sina liv
även om det egna livet har avstannat. Alla vänskapsförhållanden kanske inte klarar
av svårigheterna under en kris.
Livsuppfattningen och värdena förändras när man mister ett syskon och de är inte
längre så självklara. Erfarenheten kan stärka och hjälpa syskonet att hantera utmaningar i livet i framtiden. Relationerna till de närstående kanske fördjupas, livet och
mänskliga relationer blir värdefullare. Man vill ta ut allt som bara är möjligt av livet.
Gemensamma minnen blir ofta omätligt värdefulla. Det är viktigt för de närstående
att komma ihåg att inte heller ett vuxet syskons sorg någonsin försvinner helt. Det
förändrar bara form med tiden.

Syskonen kan sakna utomstående stöd
Föräldrar som förlorat ett barn är ansträngda till det yttersta. De verkar inte ha krafter kvar för annat än att sörja sitt barn. Föräldrarna får visa och dela sorgen med syskonen. Barnet tar modell av de vuxnas beteende. De efterlevande barnen kan inge
sina föräldrar hopp för framtiden.
Ibland kan de drabbas av föräldrarnas hat som också skrämmer
Föräldrar som
föräldrarna: varför får ni leva? Då
är det bra att minnas att ockförlorat ett barn
så någon annan vuxen kan vara
är ansträngda till
lämplig som stöd för syskonen,
det yttersta.
de kan diskutera sorgen eller göra
trevliga saker tillsammans.

”

Syskonen behöver pålitliga vuxna och vänner som vågar ta emot både häftiga
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känslostormar och tankar. Det är inte alltid lätt att ta emot stöd, och det är viktigt att
de närstående förstår att behovet av stöd och viljan att ta emot stöd kan förändras
med tiden. Även om syskonen kraftigt motsätter sig stödet, betyder det inte att de inte
är i behov av det. Ibland är det lättare för ett syskon att diskutera med en utomstående person. Oavsett syskonets ålder ges stöd till exempel på rådgivningen, skolhälsovården, studenthälsovården
eller via företagshälsovården.

”

Behovet av stöd
och viljan att ta
emot stöd kan förändras med tiden.

Ett viktigt och underlättande
stöd för syskon i alla åldrar är
andra med liknande upplevelser.
Syskonen vill dela sina upplevelser med andra som förstår hur
det känns att förlora en syster
eller bror. Det är inte sagt att det
finns någon annan i kamratkretsen som gått igenom samma sak. För ett syskon kan det kännas som att ingen förstår vad förlusten innebär. Träffar med olycksbröder och -systrar kan lindra barnets
känsla av utanförskap. Diskussioner med dem t.ex. på internets diskussionsspalter
kan underlätta livet betydligt.
Ett sätt att hantera sorgen kan vara att besöka graven, titta på foton och minnas.
De kan vara viktiga gemensamma stunder för hela familjen. Ibland vill syskonen inte
besöka graven. Det är då skäl att försöka ta reda på vad det beror på. Ibland kan
orsaken vara en rädsla som syskonet inte förmått klä i ord. Det är möjligt att barn i
en viss ålder tycker att det är tråkigt att besöka graven, och hellre skulle vilja minnas
sitt syskon på något annat sätt. En tonåring eller ung vuxen vill kanske hellre besöka
graven ensam. Varje familj skapar sitt eget sätt att minnas, och det finns inte bara
ett rätt eller fel sätt.

{

{
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”Utan mina vänner kanske jag inte skulle vara här. Under årens lopp har jag
haft några vänner som jag pratat med och som jag skrivit till om det som
skett om och om igen, utan att spara på tårarna. Jag har också gått igenom
det som skett flera gånger i terapi, och alltid har jag hittat något nytt att
prata om… Jag är oändligt tacksam för alla kontakter under åren, också de
allra minsta. Ibland har jag fått tröst och krafter att gå vidare av några enstaka ord och kramar.” (JENNA MIETTINEN, IKÄVISTÄ POHJATTOMIN: SISARUKSEN
MENETTÄNEIDEN TARINOITA)

MOR- OCH FARFÖRÄLDRARNAS SORG
Mor- och farföräldrarnas sorg har flera skikt
Ett barnbarns död är en stor tragedi för mor- och farföräldrarna. Det leder till kraftiga
känslor och rubbar känslan av kontroll över livet. I allmänhet tänker man att de äldre
dör först. När ett barnbarn dör rubbas den naturliga ordningen. Mor- och farföräldrarna har i allmänhet svårt att tro att barnbarnet dog före dem. De kan känna skuld
för att de lever och hoppas att de hade fått dö före barnbarnet eller i stället för barnbarnet. Den egna döden kommer närmare och kan göra dem mer betänksamma.
Mor- och farföräldrarnas sorg har flera skikt. Det är sorgen efter barnbarnets död och
sorgen över den förlust som deras eget barn och de andra barnbarnen går igenom.
Mor- och farföräldrarna väntade sig att få följa med barnbarnets liv tills de själva dör.
Tanken på den förlorade gemensamma tiden och förlusten av glädjen i samvaron
med barnbarnet känns svår. Mor- och farföräldrarna kan sörja sin egen begränsade
tid, den förlorade möjligheten att få uppleva kontinuiteten i sitt liv.

”

Känslorna efter tidigare förluster och sorger
kan påverka mor- och
farföräldrarnas reaktioner när de mister
ett barnbarn.

Känslorna efter tidigare
förluster och sorger samt
andra tidigare svårigheter i livet kan påverka
mor- och farföräldrarnas
reaktioner när de mister
ett barnbarn. Kanske de
utgående från tidigare
livserfarenheter vet hur
de reagerar och vad som kan hjälpa dem själva och de sörjande föräldrarna. De kanske litar på att den värsta smärtan lindras. Ibland kan minnet av tidigare förluster
kännas tung när gamla sår rivs upp på nytt. Det är viktigt att mor- och farföräldrarna
har någon som de kan dela sina tankar med kring tidigare förluster och förlusten av
barnbarnet.

Familjens stöd mitt i sorgen
Mor- och farföräldrarna kan kanske skjuta upp sin egen sorg och smärta för att kunna stödja det egna barnets familj. De har kanske inte lätt för att visa sina känslor för
de vill inte lägga sten på bördan för familjen. De kan känna att det inte finns plats
och rum för deras känslor. Ibland kan de ha svårt att bemöta det egna barnets sorg
och smärta, och undviker därför att besöka familjen.
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Mor- och farföräldrarna kanske misstänker att de inte har rätt att sörja. Så kan det
gå till exempel om näromgivningen börjar jämföra den äldre generationens sorg med
föräldrarnas sorg. Om familjen inte erkänner och godkänner mor- och farföräldrarnas sorg är det svårt för dem att sörja annat än för sig själva. De närstående är
naturligtvis bekymrade över hur
de sörjande föräldrarna ska orka,
men ofta glömmer de att fråga
Stöd till andra
hur mor- och farföräldrarna mår.
Mor- och farföräldrarna kämpar i
inte utesluter
gränslandet mellan sina egna bevikten av att ta
hov och behoven hos det avlidna
hand om sig själv.
barnets föräldrar och syskon.

”

Även om det är mycket viktigt för
många mor- och farföräldrar att
stödja den sörjande familjen är det också skäl att minnas att stöd till andra inte utesluter vikten av att ta hand om sig själv. Genom att ge plats åt sina egna känslor kan
mor- och farföräldrarna bättre stödja andra.

{

{

”Jag sörjde mitt döda barnbarn och min dotters ångest och sorg. Jag kände
mig kraftlös: jag kunde inte lindra min dotters ångest och sorg. Jag var övertygad om att jag blir galen. Jag grät, längtade, vakade... Jag var arg och rasande på livet. Mitt livs trasmatta fick en ytterst dyster rand, och mitt hjärta
fick ett hål. De försvinner aldrig. Lyckligtvis har vi aldrig tigit i vår släkt och
vår vänkrets, vi har gråtit och pratat, hjälpt varandra när det behövts. I mitt
hjärta bor en lite pojke. Den kärleken är stor.” – EN MORMOR SOM MIST SITT
BARNBARN

22

Många känslor och reaktioner

Också mor- och farföräldrarnas känslor och reaktioner i sorgen är individuella. Ett
barnbarns död är en chock. Den naturliga första reaktionen är känslan att förneka
och misstro det som skett. Emellanåt kan starka känslor kännas oöverkomliga. Moroch farföräldrarna kan ifrågasätta hela sin världsbild när deras barnbarn dör. De kan
känna hat och bitterhet gentemot Gud, sjukvårdspersonalen eller sina närstående.
Frågor som väcker skuldkänslor kan uppstå: Gjorde jag allt jag kunde? Gav jag mitt
barnbarn tillräckligt med tid? Hade jag kunnat förhindra döden? Hade jag kunnat
göra något på ett annat sätt före döden? Var döden Guds straff? Det kan uppstå ett
stort behov av att få en förklaring och orsak till döden. Sinnet fylls av desperation
och ångest. Mor- och farföräldrarna kan känna hjälplöshet och skuld när de inte kan
lindra de andras sorg.

Sömnlöshet, trötthet, nervositet och rastlöshet är fysiska symtom som naturligtvis
tär på krafterna. Rädslan för sin egen eller andras död kan leda till sömnproblem.
Ibland leder det till att mor- och farföräldrarna inte vågar fästa sig vid sina andra
barnbarn av rädsla för att förlora även dem. De kan också vara rädda för att de inte
förmår stödja den sörjande familjen; Tänk om jag säger eller gör något fel? Försämrar
det vårt förhållande?

En gemensam sorg kan komplicera familjerelationerna
Familjens tidigare historia samt inbördes relationer och roller påverkar familjens sätt
att fungera i en kris. Hur öppet har man tidigare pratat i familjen om känslor och
tankar? Hur nära är familjemedlemmarnas relationer? Vilka roller har familjemedlemmarna i förhållande till varandra? Har familjen tidigare upplevt förluster och kriser?
Hur har familjen fungerat i tidigare kriser? Hurdana resurser har familjen? Sorgen och
stressen efter ett barnbarns död kan förändra relationerna mellan familjemedlemmarna. En del föräldrar och mor- och farföräldrar upplever att barnets död har närmat dem, att familjerelationerna har blivit starkare och viktigare än tidigare.
Det är också vanligt att det uppstår missförstånd och konflikter under en kris.
Diskussioner mellan den äldre generationen och föräldrarna kan gälla bland annat
hur och vem som ska berätta för andra närstående och bekanta att barnet dött, när
man ska besöka graven, vem som beslutar om hur man ska minnas barnet under
högtider eller var fotografierna ska stå eller hänga. Mor- och farföräldrarna kanske
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funderar över om barnets saker kan ges till de efterlevande barnbarnen eller om de
kan prata om det bortgångna barnbarnet med de andra barnbarnen. Det är viktigt
att respektera föräldrarnas och syskonens önskemål, och öppet fråga dem hur de
vill ha det.
Alla är sårbara mitt i sorgen. Välmenande ord och gärningar kan såra omedvetet.
Mor- och farföräldrarna vill så gärna göra sitt bästa för att den sörjande familjen ska
orka med sin stora sorg. Föräldrarna kan ändå önska sig tid och plats i sorgen, och
att se mor- och farföräldrarnas sorg kan kännas alltför tungt för dem. Ibland kan ett
avståndstagande bero på att föräldrarna vill skydda sina föräldrar från alltför mycket sorg och påfrestningar. Mor- och
farföräldrarna kan känna sig avvisade även om föräldrarna inte avser
Alla är sårbara
att såra.

”

mitt i sorgen.

Det kan också förekomma situationer då mor- och farföräldrarna av
någon orsak inte kan ge stöd även
om stödet är efterlängtat. De kanske är ålderstigna. Kanske de själva behöver mera
stöd än de kan ge just då. Familjen kan känna att det är en påfrestning. Mor- och
farföräldrarna kanske inte vet hur och när de kan kommunicera med föräldrarna och
hur de kan stödja familjen. Det vore bra att öppet fråga föräldrarna och syskonen
hurdant stöd de önskar sig.
För mor- och farföräldrarna kan konkret hjälp till den sörjande familjen vara ett viktigt
sätt att hantera sin egen sorg. De kan erbjuda hjälp med barnpassning, matlagning,
matuppköp och andra vardagssysslor som för de sörjande föräldrarna kan kännas
övermäktiga. Behovet av stöd och viljan att ta emot stöd förändras med tiden, och
därför lönar det sig att ställa samma fråga också senare. Sorgen gör alla människor
sårbara och man orkar inte alltid ta emot stöd när sorgen är som störst. Det är ändå
viktigt att den sörjande familjen vet att möjligheten att få stöd och hjälp är nära.

24

Sorgen blir en del av livet
Öppenhet mellan den äldre generationen och de sörjande föräldrarna är viktig eftersom det kan finnas skillnader mellan generationernas förhållande till döden och deras
sätt att sörja och uttrycka sina känslor. Tidigare var den allmänna uppfattningen att
man ska glömma förlusten så snabbt som möjligt. Man vill inte minnas den döde öppet eftersom man trodde att det bara försvårar möjligheterna att klara sig ur krisen.
Sorgearbetets syfte var att bryta förhållandet till den förlorade familjemedlemmen.
Enligt dagens uppfattning om sorg blir förlusten en del av livet, och avskedet, minnet
och gemensamma minnesstunder med andra hör tillsaken. Man behöver inte, och
ska inte, glömma det döda barnet. Minnet av barnet lever i sinnet och hjärtat. Under

de senaste årtiondena har också små barn börjat tas med i avskedet av familjemedlemmen och i familjens gemensamma minnesstunder. En öppen diskussion bland
familjemedlemmarna hjälper att
förstå olika sätt at sörja, även om
det inte är lätt att vara öppen.

”

Man behöver
inte, och ska inte,
glömma det döda
barnet.

Mor- och farföräldrarna vill ofta
delta i begravningsarrangemangen och stödja föräldrarna. Att
minnas barnbarnet och besöka
graven är en del av sorgearbetet.
Att minnas det döda barnet på
bemärkelsedagar är för många är en viktig del av sorgprocessen. En del mor- och
farföräldrar tyr sig till religion och andlighet för att klara sorgen, men ibland kan en
tidigare stark tro börja vackla när de mister ett barnbarn. Ibland kan sorgen lindras
och ångesten lätta genom konkreta aktiviteter, till exempel att skriva dagbok eller
att måla.
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{

{

”När jag frågar mig själv hur sorgen har förändrat mig, kan jag säga att det är
lättare att avstå från sånt som tidigare kändes så viktigt. Jag har fått uppleva
livets mångfald. Glädje och sorg, vinst och förlust är en omistlig del av människans liv. Det viktigaste är inte att livet är perfekt utan att man anpassar sig
till det ofullständiga utan att bli bitter. Sorgen är inte enbart en känsla, den är
sökandet efter livets mening.” – EN MORFAR SOM MIST SITT BARNBARN

Det är viktigt att dela sina erfarenheter med andra
Mor- och farföräldrarna har ofta ett stort behov att prata om barnbarnets död, om
sina egna känslor och minnen. Stödet från närstående, vårdpersonal och personer
med samma erfarenheter är mycket viktigt. Mor- och farföräldrarnas inbördes parförhållande kan sättas på prov till följd av att sorgearbetet sker i otakt eller på olika
sätt. Men en gemensam upplevelse kan också föra dem närmare varandra. Många upplever att
Man ska komma
maken, makan och det döda barnets föräldrar utgör det viktigaste
ihåg att var och
stödet. Det är viktigt att prata öpen uttrycker sorg
pet om önskemål och tankar, och
på sitt eget sätt,
ge varje sorg tid och rum. Man
ska komma ihåg att var och en
det finns inte ett
uttrycker sorg på sitt eget sätt,
enda rätt sätt.
det finns inte ett enda rätt sätt. I
bästa fall får barnets familj stöd
och tycker att stödet från moroch farföräldrarna känns positivt. Det döda barnets familj och mor- och farföräldrar
kan med varandras hjälp övervinna det allra svåraste, och märka att erfarenheten
av barnets död har närmat dem. Kanske de nu vågar tala mer öppet om känslor och
annat.

”

26

Mor- och farföräldrarnas förhållande till sina vänner kan förändras under sorgen.
En del kommer närmare, andra fjärmas. Man kan ofta få lindring i sorgen genom
att återgå till umgänget med sina vänner och fritidsintressen. Men mor- och farföräldrarna kan också känna sig ensamma och dra sig undan. De kan känna bitterhet
gentemot andra mor- och farföräldrar och dessas barnbarn. De upplever kanske att
ingen förstår hur de känner.
Det kan vara svårt att återgå till arbetet och visa sina känslor på arbetsplatsen, något som kan stärka ångesten. Vid behov kan vårdpersonal hjälpa dem att hantera
sin sorg. Bland annat hälsocentralspsykologer, kriscenter, kyrkans diakoniarbetare
och diverse privata terapeuter kan erbjuda hjälp. Till exempel hälsocentralen eller
företagshälsovården kan hjälpa dem att hitta rätt instans.

För många mor- och farföräldrar är det mycket viktigt att få träffa personer med
liknande erfarenheter och få deras stöd. Det blir också allt vanligare att dela med
sig av sina erfarenheter och tankar på diskussionsspalterna på internet. Med sina
olycksbröder och –systrar kan mor- och farföräldrarna dela med sig av sina känslor
och tankar och behöver inte fundera över om de har rätt att sörja.

{

“Jag minns att jag var så nervös inför den första träffen att jag spydde på
parkeringsplatsen och bara ville åka hem. Vem skulle vara där? Tänk om jag
börjar gråta? Måste jag tala till dem? Frågorna flög omkring i mitt huvud. Men
jag blev emottagen av två underbara personer, och i stället för rädslor fick jag
under de följande timmarna uppleva enorm tröst, förståelse, hopp och uppmuntran.” – EN FAR SOM MIST SITT BARN

Kamratstöd finns av många olika slag

{

KAMRATSTÖD

Förutom professionell hjälp har undersökningar påvisat att stödet från andra med
samma erfarenheter får de drabbade att må bättre och hjälper dem att klara vardagen efter barnets död. Många föräldrar får stöd av en personlig stödperson med
liknande erfarenheter.I stödgrupper och på internet träffar de andra som upplevt
samma sak.

”

Med olycksbröderna
och systrarna kan
man dela sina känslor, få tröst, samla
krafter och känna
hopp inför framtiden.

I början kanske föräldrarna
vill höra berättelser som sammanfaller med deras egen så
mycket som möjligt. Senare
kan det vara tillräckligt att få
möta föräldrar som mist ett
barn, och hur det skett har
inte längre lika stor betydelse.

Diskussionsspalterna på internet är en viktig stödform
för många föräldrar, mor- och
farföräldrar och syskon. I diskussioner på nätet kan man ge och få stöd oavsett geografiskt avstånd och tider på dygnet. På nätet kan man anonymt prata också om
känsliga ämnen. Många föräldrar som deltar i diskussioner på nätet får tröst av det
varma mottagandet som de får av andra medverkande, och av möjligheten att dela
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med sig av sin egen historia med andra som också mist ett barn oavsett avstånd.
Med olycksbröderna och systrarna kan man dela sina känslor, få tröst, samla krafter
och känna hopp inför framtiden. Föräldrarna kan dela med sig av sina erfarenheter
av att klara sig och sitt sätt att möta sorgen och andra känslor. Olyckskamraterna
kan också utbyta information. Föräldrarna kan få information om kamratstöd, stödmaterial, professionell hjälp och detaljer kring de närståendes stöd. Föräldrarna kan
också ge varandra råd och instruktioner om hur man sköter de praktiska detaljerna
när barnet dött.

En person som upplevt samma som du
förstår dig på ett unikt sätt
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Med dem kan man prata öppet om känslor och detaljer som man varken kan eller vill
berätta för andra. Träffarna hjälper föräldrarna att identifiera, förstå och uttrycka
sina känslor kring sorgen, och dela med sig av dem till andra som gått igenom samma sak. Det hjälper föräldrarna att hantera barnets död när de får höra om liknande
känslor och det stärker känslan av att det de går igenom är normalt. Föräldrarna har
fått tröst av att få prata med de andra om sitt barns död och sin sorg om och om
igen.
I en stödgrupp med olycksbröder och –systrar minskas föräldrarnas känsla av ensamhet och här har de tid och plats att hantera och uttrycka sin sorg. Medverkan i en
stödgrupp kan leda till en öppnare diskussion mellan familjemedlemmarna, och det
kan också underlätta problemen i parförhållandet. Föräldrarna vågar också hemma
prata mer naturligt om barnets död när de fått dela med sig av sina upplevelser.

Många föräldrar tycker det är viktigt att de får träffa personer som med sitt exempel
visar att livet fortsätter och som har lärt sig att leva med barnets död. Stödpersonen
inger hopp för framtiden och visar att det är möjligt att gå vidare.
I bästa fall upplever deltagarna i en
stödgrupp en känsla av samhörighet och finner ett gemensamt språk
med de andra som också förlorat
sitt barn. Nya vänskapsförhållanden kan uppstå i stödgruppen. En
del föräldrar finner en ny mening
med livet i att stödja andra.

”

Det kan också
underlätta
problemen i
parförhållandet.

Kamratstöd passar inte för alla
Även om många familjer ser stödgruppen som en absolut nödvändig stödform som
tagit dem över det värsta är det väldigt individuellt hur man upplever stödgruppen.
En del kan uppleva att stöd i en grupp inte är en lämplig stödform, eller att personkemin inte fungerat med stödpersonen. Andra vill inte ha någon stödgrupp eller person
alls – för dem räcker stödet från närstående och den egna familjen. Det är viktigt att
lyssna på sig själv, och fundera vilken stödform som är lämplig för en själv, precis i
denna stund.
Undersökningar har påvisat att stödrelationen påverkas av bland annat stödpersonens resurser, likheten i erfarenheterna, samma kön och personliga egenskaper.
Många föräldrar som upplever att de inte själva behöver stöd av andra tycker att
själva vetskapen om att stödet finns att få är mycket viktig.
Närmare information om KÄPY rf:s stöd finns på föreningens webbsidor www.kapy.
fi. här finns länkar till diskussionsspalter och instanser där familjerna kan få stöd och
information när de mist en närstående. Utöver KÄPY rf organiserar kriscenter, församlingar och på en del orter olika organisationer stödgrupper och sorggrupper för
personer som mist ett barn.

{

{

”Det bästa som kamratstödet gett mig konkret utöver förståelse är hopp och
uppmuntran att förverkliga mig själv och min sorg. Efter den första kamratstödsgruppen var jag otroligt lättad över att ha träffat personer som mist ett
barn och hade flera år av sorg bakom sig. De var alltjämt vid liv, de verkade
ha hela sitt förnuft i behåll och bar ändå med sig barnet och sorgen, var och
en på sitt sätt.” – EN MOR SOM MIST SITT BARN
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PROFESSIONELL HJÄLP
Kraftiga och ångestfyllda fysiska och psykiska förnimmelser är normala efter ett
barns död. Den sörjande behöver krishjälp och långvarigt socialt stöd, men inte alls
alltid medicinsk vård. Men den tuffa förlusten kan göra en sörjande person mottaglig för såväl fysiska som psykiska sjukdomar, som depression eller traumabaserad
stresstörning, som kräver hjälp av en psykolog, psykoterapeut och läkare.
Utöver medicinsk hjälp kan den sörjande behöva ekonomiskt stöd eller praktisk hjälp
i vardagen. Socialbyrån kan göra en gratis bedömning av behovet för den sörjande.
Vid behov hänvisar socialbyrån vidare till andra tjänster.

Hur veta om man behöver professionell hjälp?
Det viktigaste är den sörjandes egen känsla: alla som känner sig behöva hjälp borde
få hjälp. Be om professionell hjälp exempelvis hos hälsovårdscentralen, företagshälsovården eller rådgivningen alltid när du märker följande tecken:
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•

Det känns outhärdligt hela tiden

•

Smärtfyllda minnesbilder i anslutning till döden går runt i huvudet
och ger inte plats för andra tankar

•

Starka rädslor för nya katastrofer besvärar ständigt

•

Ständiga och smärtfyllda självförebråelser eller känslan av värdelöshet

•

Ständigt starka tankar om hat och hämnd

•

Långvarig brist på funktionsförmåga som besvärar i livet eller
förhindrar stöd från andra

•

Oförmåga att uppmärksamma behoven hos familjens andra barn

•

Diskussion om den döda och det som skett är fullständigt hämmat i familjen
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