
PRESSMEDDELANDE
AUGUSTI 2017

ETT LITT BARN DÖR ETT ÖGONBLICKS SKILLNAD
AV INGELA BENDT
Danskt band, 272 sidor. 
Cirkapris i nätbokhandeln: 220:-
ISBN 978-91-86293-34-5
Utgivning och första recensionsdag: 2017-08-10

EN BOK OM SORGENS PROCESS

BLUE PUBLISHING

Den efterfrågade Ett litet barn dör Ett 
ögonblicks skillnad är här igen, utö-
kad och aktualiserad efter att ha varit 
slut länge. Det allra mesta är helt nytt. 
Intervjuer med forskare och föräldrar. 
En kör av röster berättar om sorgen 
över att mista ett litet barn. 
700 barn späda barn dör varje år före 
förlossningen eller under sitt första 
levnadsår. Det är betydligt fler än tra-
fiken skördar årligen.

ETT LITET BARN DÖR ETT ÖGONBLICKS SKILLNAD är starkt 
berörande och handlar om sorgens process för oss 
som mist barn och för er som möter oss i yrket. 
Inom vården, på förlossningen och sjukhuset, på 
mvc, bvc och inom eftervården, inom kyrka och för-
samlingar, på begravningsbyråer, i skola och barn-
omsorg.

Spädbarnsfonden ger nu ut boken tillsammans 
med Blue publishing. Spädbarnsfonden driver stöd-
verksamhet för drabbade familjer, ordnar utbild-
ningar, informerar om bemötande och stöder forsk-
ningen. Författare Ingela Bendt tog initiativ till 
Spädbarnsfonden 1986 efter att själv ha mist två 
barn.

När ett litet barn dör kastas familjen in i en sorg 
som kommer att ta mycket lång tid.

FÖRSTA DELEN handlar om sorgens process steg för 
steg. Vad hände när barnet dog? Begravning, min-
nesstund och andra ritualer. Sörja olika. Syskons 
sorg. Omgivningen. Gravid igen. Vem är jag nu och 

vem var jag innan? Uttrycka sorg i stället för att 
trycka inne. Vägen vidare – att växa ur sin sorg.

ANDRA DELEN. Vården: Hjälpa föräldrarna ta till sig 
det döda barnet. Begravningsbyrå, präst och försam-
ling: Skapa riter kring barnet. Skola, förskola och 
fritidshem: Bekräfta barnets sorg.

Läs boken enskilt eller använd den i samtalsgrup-
pen eller som utbildningsmaterial. Varje kapitel av-
slutas med frågor att tänka kring.
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»Jag åkte rutschbana rakt ner i helvetet. Det 
gick blixtsnabbt. Men sedan tog det otroligt lång 
tid att ta sig upp!«

»Vi är många som har fått stöd och tröst av 
boken.«

»Ovärderligt för oss som ska hjälpa och stötta 
familjen genom sorgen.«

Har du frågor eller vill intervjua en familj som mist barn, kontakta:  
Ingela Bendt, författare, 070 99 44 225, ingela.bendt@gmail.com, eller
Angela Jones, samordnare 031-387 57 57,  kansliet@spadbarnsfonden.se


