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ABSTRACT 

 

Background: To be a parent to a child dying of cancer affect not just the parents themselves,  
but the whole family. Experiences of fear, powerlessness and anxiety surrounds them.  Nurses 
need knowledge about parents’ experiences to help and support these parents adequately. 
Aim: The aim of the study was to describe parents’ experiences of losing a child to                                                 
cancer, from diagnosis to the child’s death. 
Method: A qualitative approach was used to this literature study. Six autobiographic books 
was analysed with content analysis.                   
Results: The results of this study are represented into three main categories, the medical 
service and staff. The importance of maintaining the same caregivers and receiving straight 
and honest information on their child´s condition. How the child´s sickness affects the family 
situation. Many parents preferred to care for their child at home, that way the siblings could 
be together which alleviates their anxiety from the parents. Finally how life just seem to stop. 
The parents wanted to buy presents, gifts and to travel with their child, as much quality time 
as possible because they never knew how long the child would be alive. 
Conclusion: The child’s cancer affects the whole family. In between all pain and sorrow, the 
parents appreciated life of small matters together with their child. If the staff in the medical 
service can offer the parents’ compliance and support threw the entire situation. It could help 
the parents to continue to carry on.  
Keywords: Autobiography, cancer, child, content analysis, experiences, parents.  
Nyckelord: Barn, cancer, föräldrar, innehållsanalys, självbiografier, upplevelser. 
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Inledning 
Döden är för de flesta av oss något skrämmande och att stå inför situationen är traumatisk och 
väcker starka känslor hos alla föräldrar. Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnets liv 
och är en viktig resurs i omvårdnaden kring barnet. Hur föräldrar upplever denna situation 
skiljer sig åt från individ till individ. Genom att beskriva föräldrars upplevelser skapas bättre 
kännedom och förutsättningar för sjuksköterskan att kunna erbjuda den individuella hjälp och 
det stöd till föräldrarna som de behöver.   
 
 

Bakgrund 
Cancersjukdom hos barn  
Varje år insjuknar cirka 300 barn upp till 18 års ålder i cancer i Sverige. Enligt 
barncancerfonden (2009) överlever idag tre fjärdedelar av barnen tack vare utvecklade och 
individualiserade vård- och behandlingsmetoder. De flesta barn som blir sjuka i cancer är i 
åldern 4-5 år, därefter sjunker antalet insjuknade barn för att vara som lägst runt 8 års ålder. 
Därefter stiger antalet drabbade igen men då är cancerformerna andra än innan. Sjukdomen är 
ett samlingsnamn för upp till 200 olika tillstånd, vilka i praktiken kan vara lokaliserade i 
kroppens alla organ och vävnader. Ungefär hälften av alla cancersjukdomar hos barn är 
leukemier och hjärntumörer (Barncancerfonden, 2009). Cancer uppkommer då det sker 
förändringar i de arvsanlag som styr cellens tillväxt och delningsförmåga (Ericsson och 
Ericsson, 2008). Malign cellväxt sker okontrollerat och de tillväxande cellerna respekterar 
inte normal tillväxt kontroll eller vävnadsavgränsning utan växer i omgivande vävnad och 
sprids till andra organ. Enligt Enskär (1999) är orsakerna till att barn drabbas av cancer inte 
helt utredd, även om vissa cancerogena ämnen är identifierade. Yttre faktorer kan till exempel 
vara joniserande strålning, cytostatika samt vissa kemiska substanser. Vad det gäller ärftlig 
benägenhet har forskningen endast kunnat påvisa ett fåtal genetiska orsaker till vissa 
cancerformer. För diagnostik tas prov från levande vävnad, så kallad biopsi. Kompletterande 
undersökningar genomförs sedan ofta för att få ensäker diagnos (Enskär, 1999). 
 
 
Symtom och behandling av cancer 
Beroende på var cancern är belägen kan symtomen skilja sig åt. Oftast är det lokala symtom 
som beror på tryckpåverkan, svullnad eller försämring av normala funktioner i den kroppsdel 
där tumören finns. Även allmänna sjukdomssymtom som trötthet, feber, smärta och 
viktnedgång är vanliga (Ericsson & Ericsson, 2008 & Kreuger, 2000).  
Enligt Enskär (1999) och Kreuger (2000) kan behandling av cancer hos barn bestå av en eller 
flera metoder såsom cytostatika, strålning, kirurgi, eller benmärgstransplantation. De olika 
behandlingsformerna bestäms utifrån varje individ men de flesta patienter genomgår dock 
åtminstone något operativt ingrepp. Oftast används cytostatika och strålning innan en 
eventuell operation för att försöka minska tumörens storlek. Cytostatikabehandlingen har sin 
verkan genom att skada och döda celler som växer och förökar sig snabbt. På så sätt drabbar 
denna behandling inte bara cancercellerna utan också andra snabbväxande celler till exempel 
benmärgsceller och hårceller.  
Ett annat sätta att hämma och döda snabbväxande celler är genom strålbehandling. Denna 
behandling verkar direkt mot tumörområdet enligt Enskär (1999) och Kreuger (2000). 
Vid kirurgiska ingrepp är målet att avlägsna tumören för att upptäcka eventuella tecken på 
spridning. Andra operativa ingrepp som kan bli aktuella hos barn under behandlingen är 
inläggning av central venkateter (CVK) eller central venport. Benmärgstransplantation kan 
också bli aktuellt på grund av att de olika behandlingsmetoderna som används riskerar att slå 



  2 

ut kroppens friska celler och då även patientens egen livsviktig benmärg (Enskär, 1999 & 
Kreuger, 2000). 
 
 
Palliativ omvårdnad: 
Beck-Friis och Strang (2005) menar att Palliativ är ett ord som härstammar från latinets 
pallium, det vill säga mantel – en djup symbolik, där manteln står för lindrande åtgärder.  
Världshälsoorganisationen, WHO: s definition av palliativ vård kan enligt Munck och 
Mårtensson (2006:6) sammanfattas som en aktiv helhetsvård av patienter vid en tidpunkt när 
förväntningar inte längre är att bota och när syftet för behandlingen inte längre är att förlänga 
livet, utan vården övergår från botande till lindrande åtgärder. Målet för palliativ vård är att ge 
högsta möjliga livskvalitet för både patienten och dennes anhöriga. Den palliativa vården skall 
tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga behov, samt ge anhöriga stöd i 
sorgarbetet (SOU 2000:6).  
 
 
När börjar palliativ vård 
De Graves och Aranda (2005) anser att det egentligen inte finns en klar gräns mellan kurativ 
och palliativ behandling, det är snarare en överlappning. Barn behandlas ända in i slutet på 
grund av att hopp alltid finns om en vändning i barnets sjukdom. Patienten själv har rätt att 
avgöra att han eller hon ska ha behandling, men när det gäller barn är det föräldrarna som 
vikarierar som beslutsfattare å sitt barns vägnar (Ludvigsson, 2005). Barnet självt kan inte 
avgöra. Om man lyssnar på barnets budskap förstår man när barnet anser när tiden är 
kommen. Då tiden är inne ska inte föräldrarna behöva fatta ett beslut, som de senare alltid 
måste bära ansvaret för, beslut som de inte riktigt kan smälta. I samråd med barn och föräldrar 
kan läkaren fatta det beslut som barn och föräldrar önskar, precis så som de ville, så de kände. 
När botande åtgärder anses uteslutna påbörjas då den palliativa vården, detta för att barnet ska 
få en så bra, fint, värdefullt och så lyckligt liv som möjligt den tid som återstår (Ludvigsson, 
2005). Den palliativa vården kan delas in i två faser, en tidig fas som kan sträcka sig under en 
lång tid från att patienten har fått besked om att sjukdomen inte går att bota tills patientens 
tillstånd övergår i nästa fas. Denna sena fas kan innefatta någon månad, veckor eller dagar och 
kan även benämnas som vård i livets slutskede (SOU, 2001:6). 
 
 
Föräldrarollen under barnets sjukdomstid 
Krisreaktioner 
Att förlora ett barn är en mycket traumatisk upplevelse, där följderna blir en lång psykisk och 
fysisk påverkan av föräldrarna (Hunt, Valdimarsdottir, Mucci, Kreicbergs & Steineck, 2006)  
En upplevelse kan enligt Bonniers Svenska Ordbok (2006) vara något som erfars, genomlevs, 
uppfattas, reageras på samt känns. När en förälder får information om att deras barn har 
cancer och då eventuellt obotlig cancer utlöses ett chocktillstånd hos föräldrarna 
(Torstensson- Nimby och Arlebrink, 1999). De som får ett besked om en allvarig sjukdom 
reagerar på olika sätt. Detta kan gälla både patient och eller anhöriga. Det kristeoretiska 
tänkandet innebär att i krisbearbetning sker fyra olika faser: chockfas, reaktionsfas, 
bearbetningsfas och anpassningsfas. Dessa faser varierar högst påtagligt i både intensitet och 
varaktighet från individ till individ (Kreuger, 2000 & Cullberg, 2003). Cullberg (2003) skriver 
vidare att reaktionsfasen börjar när den drabbade börjar öppna ögonen för de skedda som man 
kanske tidigare inte velat se. Denna fas tar några veckor upp till flera månader. Torstensson- 
Nimby och Arlebrink (1999) menar att de flesta så småningom överger förnekandet och klarar 
av att se verkligheten sådan som den är. Hur föräldrar reagerar i en svår situation är mycket 
individuellt. Det kan till exempel handla om ilska, förtvivlan, oro, nedstämdhet, gråt och 
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osäkerhet. Det kan även yttra sig som verbal aggressivitet mot sjukvårdspersonalen. Medan 
andra uppträder helt lugnt och förnuftigt (Fotiadou, Barlow, Powell & Langton, 2007).  
Enligt Enskär (1999) pågår studier om barncancer kan bero på genetik eller olika 
miljöfaktorer, eller påverkningar under mammans graviditet. Detta medför att många föräldrar 
bär på frågor om de har medverkat till att ha orsakat sitt barns sjukdom Det är smärtsamt för 
föräldrar att behöva se sitt barn lida. Många föräldrar önskar att de kunde få ta över barnets 
sjukdom så att deras barn skulle få vara friskt. Ju mer ett barn lider, desto mer lider deras 
föräldrar (Enskär, 1999). Kreuger (2000) anser att föräldrarna känner att tiden inte riktigt 
räcker till. Detta får ofta också effekter på relationen mellan mamman och pappan. Några 
föräldrar har beskrivit att under tiden de är på sjukhuset försöker de hålla sams så att det utåt 
skall verka bra, och för att barnet skall känna sig tryggt. Men när de kommer hem så börjar de 
diskutera och gräla om allt som hänt på sjukhuset. För vissa familjer har barnets sjukdom lett 
till att föräldrarna har glidit isär och eventuellt skilt sig, medan de i andra familjer har lett till 
att föräldrarna har kommit varandra närmare. Kerr, Harrison, Medves och Tranmer (2004) 
menar att föräldrar som kommunicerade öppet med varandra, via vänner eller andra föräldrar i 
samma situation hade lättare att orka fortsätta, det gav dem styrka. 
 
 
Genusperspektiv på föräldrars reaktioner 
I många familjer bär mamman det största ansvaret för det sjuka barnet och hon upplever sina 
känslomässiga problem som större än pappans och de hanterar ofta barnets sjukdom på olika 
sätt (Enskär, 1999 & Kreicbergs, 2005).  Wijnberg- Williams, Kamps, Klip och Hoekstra-
Weebers (2006) menar att den vanligaste skillnaden är att mamman oftare talar om sina 
känslor och söker stöd hos andra människor, medan pappan bär ett större ansvar för praktiska 
arbetsuppgifter och kanske slukas upp av sitt arbete. Kreicbergs (2005) uppmärksammade i 
sin doktorsavhandling skillnader i mammors och pappors sorgbearbetning. Mammorna delar 
sina funderingar även med andra, vilket påverkar sorgarbetet positivt. Papporna tycks enbart 
tala med sin partner om det som hänt. Wijnberg- Williams et al (2006) menar vidare i sin 
studie att det har rapporterats att papporna inte får lika mycket stöd som de hade behövt. Det 
har visat sig att brist på stöd blir negativt en längre tid för papporna. Därför borde papporna 
uppmärksammas i sjukvården och av dess personal. 
  
 
Barns förmåga att föreställa sig döden 
Att dö är att ensam ta steget ut i det okända (Ludvigsson, 2005). Slaughter och Griffiths 
(2007) menar att barns förmåga att föreställa sig vad döden innebär varierar och utvecklas 
gradvis med stigande ålder. Död betyder olika saker för barn i olika åldrar. Enligt Ludvigsson 
(2005) känner barn i 3- årsåldern skräck för våld och kroppsskador, de talar om döden och 
ställer frågor. Vid 4-5 års ålder kan barn hysa dödsönskan mot personer som ”står i vägen”, 
som de blir avundsjuka på, exempelvis föräldrar, syskon eller andra. Detta kan leda till svåra 
skuldkänslor hos syskon till ett barn som blir svårt sjukt och dör. Vid 7 – 10 års ålder kan barn 
uppleva tillfredställelse och tröst vid tanken på hur förtvivlade föräldrar, syskon och lärare 
och klasskamrater skulle bli om det dog. Ludvigsson (2005) menar vidare att vid 11- 15 års 
ålder har barn inte sällan ångest och oro för att föräldrarna ska dö och att de ska bli lämnade 
ensamma och övergivna, detta visar även Slaughter och Griffiths (2007) i sin studie. 
 
När ingen kurativ behandling längre är möjlig är det viktigt att barnet får mycket tid till att 
prata, gråta och bara få lov att vara nära sina föräldrar och eventuella syskon. Döden låter 
otäckt och ovant men ordet går att använda och ju mer man talar om desto mindre farligt blir 
det (Ludvigsson, 2005). Den vanligaste samtalspersonen för barnen när det gäller döden är att 
samtala med någon familjemedlem (Slaughter och Griffiths, 2007). Barn som verkligen fått 
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tillfälle att prata och reflektera om sin förestående död med sina föräldrar hade lättare att 
komma till ro.  Enligt Kreicbergs (2005) säger sig de föräldrar som har samtalat med sitt barn 
om döden inte ångrat detta. Däremot ångrar sig närmare en tredjedel av föräldrarna, som inte 
talade med barnet om döden.  
 
 
Syskon till det drabbade barnet 
Eventuella syskon till det sjuka barnet blir även påverkade på många sätt (Enskär, 1999). De 
kan känna ensamhet och avundsjuka, som kan leda till att ilska, aggressivitet, förnekelse, 
undvikande och regressiva beteenden, eller bli mycket kontaktsökande. Syskon till det sjuka 
barnet tycker synd om sitt syskon, samtidigt som de känner en ilska för att inte kunna leva 
som tidigare. Även skuldkänslor och rädsla för att själva bli sjuka är känslor som syskonen 
tampas med. Flera studier har enligt Enskär (1999) visat att syskonen är den grupp som får de 
flesta och största psykosociala problemen under barnets sjukdomstid. Trots detta är syskonens 
behov av omvårdnad, stöd och hjälp inte lika ofta uppmärksammade och bemötta inom hälso - 
och sjukvården (Enskär, 1999). Detta styrks även av Nolbris (2000) som också påtalar vikten 
av syskonens behov av kontinuerlig information angående sitt syskons sjukdom.  
 
Syskonen upplever också ofta att de känner sig utanför i familjen (Enskär, 1999) då deras 
sjuka syskon ofta får mer uppmärksamhet i familjen under sjukdomstiden. Kreuger (2000) 
menar att det är viktigt att syskon får känna delaktighet redan från början. Många föräldrar 
orkar inte informera och stötta syskonen under och efter sjukdomstiden.  
Lähteenmäki, Sjöblom, Korhonen och Salmi (2004) har i sin studie kommit fram till att 
syskon i skolåldern till barn med cancer, får problem att anpassa sig psykiskt i skolan. De har 
bl.a. påvisat symtom på ångest, och uppträtt stökigt. Detta kan undvikas om föräldrarna talar 
om för skolpersonalen att deras barn har fått cancer så är det lättare för skolpersonalen att 
handskas med de stökiga barnen på grund av att det finns en anledning samt kunna stötta dem.  
 
 
Den sista tiden: hemma eller på sjukhus 
Hemma är bäst, men hemmamiljön är inte alltid sådan som man önskar sig (Ludvigsson, 
2005). Svåra sjukdomar drabbar inte bara barn i stabila familjer med välordnade sociala 
förhållanden och en god stämning. Vissa familjer hade redan innan barnet blev sjukt brutit 
samman, och då kan kontakten mellan de biologiska föräldrarna vara svår. Barn upplever i 
sådana situationer att vårdas på sjukhus ger dem möjlighet att komma i centrum igen, de 
upplever där att de åter är mammas och pappas barn. Surkan, Dickman, Steineck, Onelöv och 
Kreicbergs (2006) menar dock att det finns en annan sida, där många barn ändå uttrycker en 
önskan om att få dö i hemmet. I familjen bör det diskuteras om de vill ha vård i hemmet, det 
är inte givet att familjen har den inre styrka som behövs för ett svårt sjukt och döende barn 
hemma, och det är viktigt att låta familjen känna efter och inte ställa orealistiska krav på dem. 
Möjligheterna till hemsjukvård bör alltid undersökas innan beslut tas (Kreuger, Turup & 
Öijen, 2000).  
 
Siden, Miller, Straatman, Omesi, Tucker & Collins (2008) visar i sin studie att det bästa för 
att möta föräldrarnas behov, är att låta dem få välja själva var de vill vårda sitt barn. 
Hemsjukvård för barn i livets slut har visat sig ha positiva effekter så väl för barnet som för 
föräldrarna och resten av familjen (Surkan et al, 2006). Hemmet står för det normala livet och 
där känner sig barnet trygg och har tillgång till sällskapsdjur, leksaker, släkt och vänner i 
närheten. För att barnet skall kunnas vårdas i hemmet önskar föräldrarna att vårdpersonalen 
skall finnas tillgänglig, vara empatisk, konsekvent, ge tillförlitlig information och ge en bra 
utbildning till föräldrarna. En stor önskan hos föräldrar är att personal finns tillhands i form av 
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regelbundna besök eller telefonsamtal, men också för rent praktisk hjälp (Enskär, 1999 & 
Kreicbergs, 2005). 
   
I Sverige finns numera en bred och avancerad utbyggd hemsjukvård, där barnkliniker inom 
landsting och kommunens sjuksköterskor samarbetar i team (Socialstyrelsen, 2006). Alla 
människor kan eller vill inte vårdas hemma, men om de får välja, föredrar de flesta barn att dö 
hemma, snarare än i den främmande miljö som sjukhuset utgör (Surkan et al, 2006). Det är 
med ett gott stödsystem ofta möjligt att tillhandahålla en hög vårdkvalitet i hemmet, något 
som också kan vara det bästa för patient och anhöriga (Twycross, 1998 & Kreicbergs, 2005). 
Det har också visat sig att föräldrar till barn som dött i sina hem, har haft mindre psykologiska 
stressreaktioner i sin sorgeprocess än de föräldrar där barnet dog på sjukhus (Siden et al, 
2008). 
 
 
Vårdvetenskaplig anknytning 
Vårdvetenskapliga begrepp är viktigt att ta del av då vårdvetenskapens utgångspunkt 
framhåller patientens eget perspektiv på sin livssituation och på vårdandet. Att betoningen 
ligger på patienten utesluter inte de anhörigas perspektiv, vilket är extra viktigt att ta i 
beaktning i vård av barn och äldre. Vårdvetenskapliga begrepp som lidande, trygghet och 
bemötande är som vårdpersonal viktigt att ha kunskap om i möte med patienter och dess 
anhöriga (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  
 
Målet med all vård är att lindra eller i den mån det går förhindra lidande. Det är viktigt att inte 
släta över och förklara bort en människas lidande, utan istället ge lidandet tid och rum. Därför 
är det här viktigt för vårdpersonalen att just ge patienten och anhöriga tid och utrymme att 
arbeta sig igenom den svåra situation de befinner sig i (Dahlberg et al. 2003). 
Trygghet innebär en bekräftelse om optimal livskvalitet för den enskilda individen. Patienter 
som får den allvarlig sjukdom så som cancer, kan känna det som ett hot mot sin integritet och 
uppleva otrygghet vid besked om att sjukdomen är obotlig kan trots att en viss trygghet 
uppnås om patienterna kan uppleva kontroll över sin situation. Att förstå vad sjukdomen 
innebär och få löpande information leder till större trygghet för individen. Ett gott bemötande 
inger trygghet och förtroende för den personal som vårdar Det är då av stor vikt att 
vårdpersonalen är öppna och följsamma, och ser till anhörigas individuella möjligheter 
(Dahlberg et al, 2003). 
  
 
Sjuksköterskan i omvårdnaden kring barnet 
Sjuksköterskans fokus i den palliativa vården bör handla om att se till patientens och den 
närståendes intressen så långt som möjligt (De Graves & Aranda, 2005). Enligt 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska 
sjuksköterskans omvårdnad bland annat präglas av respekt, lyhördhet och empati. Stöd och 
vägledning från sjuksköterskan ska göra det möjligt för patienten och närstående att vara 
delaktig i vård och behandling. Sjuksköterskan bör göra en individuell bedömning av 
föräldrarnas förståelse av barnets sjukdom, behandling och prognos (Enskär, 1999 & De 
Graves & Aranda, 2005). I sin bedömning bör sjuksköterskan även ta reda på hur föräldrarna 
upplever och känner inför sitt barns sjukdom. Kerr et al. (2004) menar att en sjuksköterskas 
roll är att vara närvarande och möta föräldrarna psykologiskt, emotionellt, praktiskt och 
andligt om så behovet finns. Larsson och Rundgren (2003) anser för att ett bra möte ska 
kunna ske, är det viktigt att sjuksköterskan ser till helheten i familjen och inte bara till 
sjukdomen. Genom att försöka förstå föräldrarnas totala livssituation, kan sjuksköterskan 
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bedöma vilka problem och behov föräldrarna har, såsom ekonomiska möjligheter och stöd 
från omgivningen (Enskär, 1999). 
 
Föräldrar behöver få information om vilka reaktioner som de och de och övriga 
familjemedlemmarna kan förväntas att få. Föräldrarna behöver hjälp med vad och hur de skall 
formulera sig om sjukdomen gentemot barnet, detta styrks även av Kreicbergs (2005). Enskär 
(1999) menar vidare att vikten av information och undervisning till föräldrar inte nog kan 
poängteras. 
 
Att som vårdpersonal vårda barn med cancer och deras familjer kan vara påfrestande menar, 
personal upplever en mängd både positiva och negativa känslor, som de måste lära sig hantera 
(Enskär, 1999). Som sjuksköterska är det viktigt att kunna skilja mellan en vänskapsrelation 
och relationen vårdare – barn och förälder. Om det går så långt att grunden för vårdandet är 
medlidande kan detta påverka vårdens kvalitet på ett negativt sätt. De Graves och Aranda 
(2005) menar att sjuksköterskor som vårdar svårt sjuka barn känner sig stressade, frustrerade, 
ledsna och maktlösa när de inte kan rädda det sjuka barnet. Fridegren och Lyckander (2003) 
och Nolbris (1997) menar för att en sjuksköterska inte ska försätta sig i en för personlig 
relation mellan sig och det sjuka barnets familj är viktigt att sjuksköterskan ser till sina egna 
behov av stöd och hjälp. Det bör finnas kontinuerlig handledning inom arbetsgruppen, där all 
personal får chans att reflektera över sitt förhållningssätt. Enligt Enskär (1999) gäller det 
också att kunna hantera sin egen dödsångest, eftersom den ofta kommer fram när man vårdar 
någon i livets slutskede. Det kan ibland vara svårt att veta hur man skall bete sig eller vad man 
skall säga. Det är tillåtet för personalen att visa egna känslor när barnet har dött (Enskär, 
1999). 
 
 
Problemformulering 
Sjuksköterskor kan komma att vårda barn som drabbats av svår cancersjukdom, både på 
sjukhus och i barnets hemmiljö. Det innebär ett möte med föräldrar som påverkas av barnets 
sjukdom. Alla i familjen blir påverkade och delaktiga i vården kring det barn som drabbats av 
cancer, såväl föräldrar, syskon och släktingar. När cancersjukdomen sedan visar sig vara 
obotlig, ändras familjens livssituation. För föräldrarna kommer deras liv att förändras. Att 
mista sitt barn är en process från det att barnet får sin diagnos till dess att barnet dör. Under 
denna process behöver föräldrarna stöd av vården och dess personal. För att vården ska kunna 
bemöta dessa reaktioner och upplevelser på bästa möjliga sätt är det viktigt att sjuksköterskan 
får kännedom om detta. Inom omvårdnadsforskningen finns lite forskat utifrån föräldrars egna 
upplevelser av att mista sitt barn i cancer samt påverkan på familjesituationen . Denna studie 
kan bidra till att öka sjuksköterskans kunskap och förståelse för att kunna bemöta föräldrarna 
på ett professionellt sätt. 
 
 
Syfte 
Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att mista sitt barn i cancer.  
 
 
Metod 
Till studien valdes en kvalitativ litteraturstudie utifrån självbiografiska böcker. För att uppnå 
studiens syfte valdes den litteraturen framför vetenskapliga artiklar, då självbiografier ger en 
mer direkt och närmare upplevelse. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2006) är självbiografier ofta 
mycket detaljerade och händelserika, där en människas subjektiva erfarenheter och tankar om 
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livet beskrivs. Segesten (2006) anser att då varje enskild individ är unik i sina känslor och 
upplevelser kan en kvalitativ ansats vara mest lämpad för sådana studier. 
 
 
Urval/Avgränsningar 
Kriterierna för denna studie var att självbiografierna skulle vara skrivna av föräldrar till barn 
och ungdomar med cancer. Detta för att inte en eventuellt tolkad version skulle ha gjorts 
genom en medförfattare. Föräldrarnas beskrivning skulle ge läsaren en möjlighet att följa 
barnet från cancerdiagnosen till deras död. Materialet skulle vara skrivet på svenska och av 
svenska författare. Samtliga barn och ungdomar i självbiografierna skulle även ha vårdats i 
Sverige och vara mellan 0-18 år.  
 
 
Litteratursökning 
Underlaget till litteraturstudien samlades in genom en systematisk sökning i 
bibliotekskatalogen Sofia på Högskolan Väst, Trollhättan. I en bibliotekskatalog används 
klassifikationer för att söka olika kategorier av litteratur. Biografier om särskilda personer så 
som självbiografier söks genom klassifikation ”Lz”. Ihop med Lz användes primärt sök - och 
ämnesorden Barn och Cancer. Sökorden och ämnesorden användes var för sig och sedan i 
kombination för att minska antal träffar och för att komma närmare studieområdet. Fyra 
självbiografier hittades, en valdes bort då den inte uppfyllde urvalskriterierna. Sökningen 
utökades med sök- och ämnesorden Leukemi och Föräldrar, för att hitta fler relevanta 
självbiografier, men ingen ytterligare framkom på bibliotekskatalogen Sofia. 
Genom litteratursökning till studiens bakgrund på Barncancerfondens hemsida på Internet, 
framkom en självbiografisk bok som uppfattades som fortsättning på den självbiografi som 
tidigare valdes bort. Denna efterföljande självbiografi uppfyllde urvalskriterierna. För att 
finna den utökades sökningen via databasen Libris. Där framkom den under sökorden Barn 
och ämnesordet Leukemi och klassifikation Lz.  Ytterligare en relevant självbiografi som 
svarade på urvalskriterierna framkom där. Den tidigare bortvalda självbiografin togs tillbaka, 
då dessa två böcker tillsammans utgjorde beskrivningen av processen att mista sitt barn, och 
således uppfyllde våra urvalskriterier. Slutligen blev det via båda databas sökningarna totalt 
sex självbiografier, skrivna av fem föräldrar. Tre stycken var skrivna av pappor och tre av 
mammor. Titlarna på självbiografierna var följande: ”Inuti sorgen – Berättelsen om Joel” 
(Andersson, 2004), ”Felicia tre år får blodcancer” (Hård, 2001), ”Min hjälte” (Hård, 2005), 
”Det är ju cancer – Om att fylla vår dotters dagar med liv” (Karlsson, 2005), ”Aldrig ge upp” 
(Olander, 1987) och ”Kämparnas konung – berättelsen om Ivar- en stor liten person” (Wirén, 
2000).  
 
 
Analys 
Som analysmetod valdes kvalitativ och induktiv innehållsanalys. Enligt Krippendorff (2004) 
är innehållsanalys en forskningsmetod som används för att analysera och beskriva olika 
innebörder av budskap. Det kan vara bildformer, symboler eller kommunikativa data, samt 
texter för både beskrivning och tolkning. Metoden har sitt ursprung i den kvantitativa analys 
forskningen, men används ofta även vid kvalitativ analys (Krippendorff, 2004). Syftet med 
metoden är att kondensera och bredda beskrivningen av ett fenomen, och att analysera fram 
kategorier som beskriver fenomenet. Analysmetoden även är lämplig när retoriska mönster i 
narrativa berättelser ska undersökas. Ansatsen för analysen kan vara induktiv eller deduktiv 
beroende på vad syftet för studien. Deduktiv ansats baseras på tidigare teorier eller modeller 
inom ett specifikt område. Denna studie syftar till att bredda och förklara innebörden av ett 
teorilöst fenomen, därför valdes en induktiv ansats. Analysen av texten kan göras av det 
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manifesta eller latenta textinnehållet, eller båda två (Elo & Kyngäs, 2008; Krippendorff, 
2004).  
 
För analysprocessen i denna studie valdes Elo och Kyngäs (2008) modell för kvalitativ 
innehållsanalys. I analysarbetet har det funnits en strävan att beskriva det manifesta innehållet 
i textens innehåll. Innehållsanalys som den beskrivs av Elo och Kyngäs (2008) innebär att 
forskaren i processen arbetar med tre huvudfaser i sin analys: Förberedelse, Organisering och 
Redovisning. I förberedelsen väljs meningsenheter ut ur texten. De ska vara representativa för 
innebörden av textinnehållet och beroende på studiens problemområde och syfte. I nästa fas, 
Organisering, ordnas de kvalitativa meningsenheterna in i öppna koder och sedan grupperas 
de in i olika kategorier. Varje kategori ges rubriker som karaktäriserar innebörden i kodorden. 
Efter det organiseras kategorierna ytterligare till större huvudkategorier. Slutligen, i den tredje 
fasen redovisas dessa kategorier i resultatet, lämpligen genom tabellform och i löpande text 
genom citat. Detta ger läsaren en förståelse för analysens tillvägagångssätt och ger studien 
styrka och trovärdighet. 
 
 
Analysen av de självbiografiska böckerna gick tillväga på följande sätt: 
 

• Varje självbiografi lästes igenom flera gånger var för sig, för att få en uppfattning av 
innehållet och för att stärka trovärdigheten. Under läsningen markerades i texten 
meningsenheter som uppfattades som föräldrarnas upplevelser i förhållande till 
studiens problemformulering och syfte. Dessa meningsenheter fick sedan kodnamn 
som ansågs representera innehållet i enheterna.  

• Koderna jämfördes sedan för att hitta likheter och tillsammans skapades subkategorier. 
Sedan sorterades de subkategorierna som var likvärdiga in till kategorier som 
namngavs efter innehållet.  

• Slutligen fördes kategorierna samman till huvudkategorier, som representerade 
beskrivningen av de upplevelser som framkom. 

 
 
 
Exempel på detta visas nedan i Tabell 1 
 
 
 
Forsknings etiska aspekter 
Samtliga självbiografier som användes är publicerade och därmed fria att användas som 
studiematerial. Olsson och Sörensen (2007) anser att det viktigt att författarna har ett neutralt 
perspektiv på texten och inte medvetet förvränger materialet. Författarna bör även uppmärksamma 
att den egna förförståelsen ger begränsningar i analyserandet av materialet. Ett exempel på detta 
kan vara emotionella bindningar. För att materialet inte skall förvrängas bör författarna medvetet 
tillbakahålla den egna förförståelsen.  
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Tabell 1 

Meningsenhet 

 

Kod 

 

Subkategori 

 

Kategori             

 

Huvudkategori 

 

”Lina hade alltid en önskan 
om att resa. Hon levde genom 
sina resor med planeringen 
och packningen. Läkarna 
visste hur viktiga resorna var 
för henne och gjorde allt så 
bra so det någonsin gick” 
(Karlsson, 2005  
s. 170). 
 

 

 

Resor ihop med 
familjen 

 
”Kristin väckte Joel...titta på 
TV:s luciafirande....det 
kändes viktigare än någonsin 
att hålla på traditionerna det 
året....jag försökte slå bort 
tanken...det är sista gången” 
(Andersson, 2004 s. 65). 
 

 

 

Kvalitets tid 
ihop med barnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinna umgås 
tillsammans 

”Efter det så kallade Ivar 
presenter för ”överraskningar” 
och det blev många sådana 
under den här tiden….jag är 
glad över att vi gav honom i 
stort sett allt han ville ha….att 
vi tog de tillfällen iakt som vi 
fick för att glädja honom, om 
så bara för en kort stund” 
(Wirén, 2000 s. 27). 
 

 
 
 
Köpa presenter 

till det sjuka 
barnet  

” Vi ville skjuta lite på 
julen...tills Ivar orkade vara 
med att glädja sig....På 
Trettondagen ...firade vi lite 
jul hemma...vi hade faktiskt 
en gran som morfar och min 
bror hade hjälpt åt att göra i 
ordning...det blev en 
minnesvärd kväll...vi tog med 
Porschen så han fick köra i 
korridorerna.” 
(Wirén, 2000 s.50.)  
 

 

Föräldrarna 
ordnar så att 

barnet 
trots allt kan 
vara med sina 
nära o kära 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge barnet en 
stund av glädje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göra så mycket 
som möjligt för 
det sjuka barnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livet stannar för 
föräldrarna 
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Resultat 
I analysen processen framkom tre huvudkategorier och nio kategorier;  
 

• Sjukvården;  
� kontinuitet  
� bemötande  
� en trygg miljö 

• Familjesituationen;  
� att hantera barnens sjukdom  
� att hantera syskon  
� att hantera omvärlden 

• Livet stannar;  
� känslor 
� uppfylla önskningar 
� acceptera döden  

 
I resultatredovisningen presenteras varje kategori med respektive tre generella kategorier för 
sig. 
 
 
Sjukvården  
 

• Kontinuitet 
Föräldrarna beskrev i självbiografierna hur de upplevde stor trygghet med kontinuitet från 
personalen. Personalen kände och kunde redan allt angående barnet och dess situation. 
Genom detta behövde de inte berätta allt om igen. Personalen var också mycket angelägen om 
att föräldrarna skulle förstå och att de skulle fråga om det var något som var oklart. Andersson 
(2004) och Karlsson (2005) upplevde att när de träffade ny personal, var det egentligen inget 
fel på den nya personalen i sig men föräldrarna kände att de hellre vågade fråga och störa den 
gamla personalen som de hade förtroende för.   
 
 

”Som tur var så träffade vi oftast de läkare som vi tidigare hade träffat. Vi träffade även 
vår dr. Berit som var med från starten. Att träffa samma läkare kändes tryggt. De kände 
Lina och visste att de kunde hela hennes historia” (Karlsson, 2005. s.91 )  

 
 

• Bemötande  
Wirén (2000) berättar hur hon uppskattade att personalen lekte med hennes son för att de inte 
skulle associeras med stick och omläggningar som tillfogade sonen smärta. Känslouttryck 
visades från personalen i form av glädje och humor vilket föräldrarna uppskattade å barnens 
vägnar. Sjukhusen erbjöd barnen olika sorters aktiviteter i form av clowner och lekterapi. 
Karlsson (2005) och Wirén (2000) kände båda att barnen under dessa stunder fick vara barn 
igen och att detta kändes som den bästa medicinen för stunden. 
Det var också uppskattat av föräldrarna (Andersson, 2004 & Wirén, 2000) att personalen 
visade medkänsla och empati. Då föräldrarna behövde fanns personalen till hands, om än bara 
för att lyssna, men det räckte många gånger. 
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”Några av dem grät med oss, vilket är oändligt mycket bättre än iskall distans” 
(Andersson, 2004 s.53).  

 
 
Trots att föräldrarna upplevde beskeden som fruktansvärda, så tyckte de att raka och ärliga 
besked från personalen ändå uppskattades positivt. Andersson (2004) och Karlsson (2005) 
berättar också hur personalen på onkologiavdelningen alltid satte barnen först. De stöttade 
familjen och förstod värdet av familjen som en enhet i vården kring barnen.  
 
 

”Jag insåg att det mest avgörande för mig var hur personalen bemötte oss, vilket stöd vi 
fick från dem, hur mycket tid det gav oss, hur engagerade de var” (Andersson, 2004 s. 
106). 
 

 
Alla föräldrar i självbiografierna var inte sammanboende vilket skapade 
kommunikationsproblem för alla inblandade. Vård- och skolpersonalen uppmärksammade 
inte alltid, att de borde informera bägge föräldrarna om barnets situation såsom provsvar och 
föräldramöten. Hård (2001, 2005) beskriver sin frustration över att inte känna sig delaktig i 
hans dotters situation runt sjukdomen.  
 
 

”Felicia är på sjukhuset och jag får inget veta. Men varför skall gå få veta något. Jag är 
ju bara hennes pappa....men det är ju inte första gången. Det är i varje fall lika bedrövligt 
varje gång det händer” (Hård, 2001 s. 102). 

 
 

• En trygg miljö 
Karlsson (2005) och Olander (1987) upplevde en stor trygghet inom sjukhusets väggar där 
närheten till kunnig personal fanns runt hörnet. I början av barnens sjukdomstid kändes 
sjukhusmiljön främmande. Efterhand accepterade barnen miljön, vilket föräldrarna 
uppskattade. Wirén (2000) uttryckte att även om sjukhuset var deras fängelse så var det också 
deras trygghet. Där behövde de inte bära hela ansvaret med det medicintekniska. Föräldrarna 
(Hård, 2001, 2005; Karlsson, 2005 & Wirén, 2000) var i början av barnens sjukdomstid 
osäkra och rädda för eventuella komplikationer med barnens ohälsa och den medicintekniska 
utrustningen. På sjukhuset fanns det möjlighet till proffsig personal dygnet runt. 
 
 

”Det hade gått bra hemma men....skönt att återvända till sjukhuset….det var bara att 
trycka på den röda knappen om något skulle hända ” (Karlsson, 2005 s. 33). 
 

 
Men att få vara hemma under sjukdomstiden var även uppskattat av samtliga föräldrar. 
Vänner och syskon kunde vara nära barnen och barnen hade sina privata saker nära sig. Även 
efter cytostatikabehandlingar kunde det kännas skönt att vara i sin hemmiljö beskrev 
Andersson (2004), Karlsson (2005) och Olander (1987). Ibland kunde de tvivla på om det var 
värt det, men barnens önskan var viktigast. 
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”Det var bättre att få kräkas hemma – någon i familjen höll dig om pannan – och 
illamåendet lindrades av att du fick vara i din invanda miljö med egna sängkläder, 
hemmalukt, småprat och de bekanta ljuden från köket” (Olander, 1987 s.55). 
 
 

Genom att få vara hemma kände familjerna att de kom närmare en vanlig vardag, både för 
föräldrar, syskon och barnen själva. Andersson (2004) menade att de lärde sig att det gick att 
leva ett normalt liv trots sådana omständigheter, däremot fick de vardagliga göromålen en ny 
betydelse.  
 
 
Familjesituationen 
 

• Att hantera barnens sjukdom 
Vårdpersonalens information om barnens situation tolkades olika av makarna (Olander, 1987 
& Wirén, 2000), fast båda två var närvarande vid informationstillfället. Olander (1987) 
upplevde också att hon själv tolkade all information mer negativt än sin man.  
 
Alla föräldrarna tyckte det var svårt att visa sin sorg inför barnen. Andersson (2004), Karlsson 
(2005) , Olander (1987) och Wirén (2000)  beskrev hur de ofta försökte hålla sig optimistiska 
inför barnen för att inte oroa dem. För att kunna klara av sin sorg användes gråten för att 
kunna hantera sorgen. När ingen såg kom tårarna, ofta i duschen, där ingen hörde och de fick 
vara ifred en stund och låta känslorna komma fram, att gråta var förlösande. 
 
  

”Vattnet och tårarna blandades. I duschen kunde jag gråta tills tårarna tog slut, i alla fall 
för stunden. Duschen blev ett ställe att gråta ut på ostört. Jag kom att göra det fler gånger 
än vad jag någonsin kunnat tro, och gör det än i dag.” (Karlsson, 2005 s. 19). 

 
 
Föräldrarna beskrev att de hittade olika sätt att hantera barnets sjukdomstid på. En del kände 
att de kunde prata med sina nära och kära (Hård, 2001, 2005 & Karlsson, 2005) medan andra 
föräldrar hade svårt att uttrycka sina känslor inför andra människor (Andersson, 2004; Wirén, 
2000). Vissa föräldrar klarade inte av att av gå till affären, då de var rädda för eventuella 
frågor angående barnens sjukdom. Då var det bättre att vara hemma eller på sjukhus, att vara i 
sin egen frizon (Karlsson, 2005 & Olander, 1987). Inom familjen fick föräldrarna turas om att 
hantera de sociala bitarna såsom föräldramöten, handla och vara ansiktet utåt (Andersson, 
2004; Karlsson, 2005; Olander, 1987 & Wiren, 2000).  
Barnen hanterade även sina föräldrar olika, kände Olander (1987) och Karlsson (2005). De 
upplevde att barnen ville att deras mammor skulle skonas från oro. Barnen pratade hellre 
känslor och om sin förestående död med sina pappor. 
Att skriva av sig blev ett sätt för samtliga föräldrar att hantera alla känslor, all oro som 
ständigt fanns omkring dem. Hård (2001, 2005) och Andersson (2004) kände att detta var 
deras sätt att avreagera sig, öppna sina ventiler och låta sorgeprocessen bli verklig. 
 

 
”Att skriva blev en viktig ventil för mig....blev jag lugn och harmonisk....genom att skriva 
om sorgen blev den lättare att stå ut med....jag skrev för att han inte skulle bli bortglömd.” 
(Andersson, 2004 s. 119) 
 
•  
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• Att hantera syskonen  
Karlsson (2005) och Andersson (2004) beskrev att de inget hellre ville än att se sitt sjuka barn 
nöjt. De gånger det blev tvister mellan de sjuka barnen och deras syskon tog föräldrarna 
nästan alltid de sjuka barnens parti. De klarade inte känslomässigt av att se de sjuka barnen 
ledsna. Föräldrarna fick tillbringa längre stunder på sjukhuset, då de sjuka barnen tog mycket 
tid och uppmärksamhet. Samtliga föräldrar upplevde skuldkänslor och dåligt samvete 
gentemot de andra barnen.  
 
 

”Det tog lång tid, väldigt lång tid för mig att faktiskt uppskatta och glädjas åt att vi även 
hade två friska barn, fulla av liv och sprudlande av energi....när jag tänker på det gör det 
ont i mig….  jag är glad att jag till slut fick upp ögonen för dem” (Karlsson, 2005 s.30). 
 

 
Föräldrarna kände att det var viktigt att de andra barnen fick följa med på sjukhuset och se 
med egna ögon hur deras sjuka syskon hade det (Hård, 2001 & Karlsson, 2005). Det var en 
bekräftelse för föräldrarna, då de kände att de jämt var hemifrån och upplevde sig 
otillräckliga. 
Högtidsdagar som exempelvis syskonens födelsedagar eller skolavslutning krockade ibland 
med de sjuka barnens vistelse på sjukhuset, och båda föräldrarna kunde inte närvara samtidigt. 
Detta kände Andersson (2004) och Karlsson (2005) ökade deras dåliga samvete. 

 
 
”Jag förstod att det måste vara tråkigt för Lucas att vi inte skulle vara hos honom på hans 
födelsedag. Det kändes som om jag svek honom....jag fylldes av dåligt samvete, stackars 
barn” (Karlsson, 2005 s.29). 

 
 

• Att hantera omvärlden 
Oron för att de sjuka barnen skulle få feber eller infektion var stor hos samtliga föräldrar. En 
eventuell infektion skulle kanske påverka en påbörjad förbättring hos de sjuka barnen. Detta 
gjorde att de inte vågade umgås med vänner och bekanta till familjen, och isolerade sig mer 
eller mindre frivilligt. Föräldrarna såg faror i allt och alla runtomkring dem. 
  
 

”En infektion som han i vanliga fall inte skulle haft något problem med, kunde nu få 
mycket allvarliga konsekvenser, med hög feber, och kanske till och med uppskjutande av 
behandlingar som var något vi var väldigt oroliga för….rädslan för infektioner satte sig 
på hjärnan på oss. Vi tvättade händerna hela tiden.” (Wirén, 2000 s. 34) 

 
 
När vänner och bekanta ville komma och hälsa på kände föräldrarna att de fick förhöra dem 
om deras hälsa innan de fick komma. Detta kändes svårt, men oron var så stor (Olander, 1987 
& Wirén, 2000). Under barnens cytostatikabehandling, där immunförsvaret nästan blev 
utslaget, var oron som störst. Föräldrarna fick turas om att vara isolerade med sina barn på 
sjukhus under en längre tid och varken syskonen till barnen eller övrig släkt och vänner fick 
hälsa på.  
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Livet stannar  
 

• Känslor 
Samtliga föräldrar beskrev hur de under denna tid levde med en ständig rädsla. Rädsla och 
maktlöshet över att inte ha kontroll och att inte kunna hjälpa och skydda sina barn mot allt det 
hemska som hände.  Föräldrarna vande sig heller aldrig vid sövningarna av barnen. De tyckte 
att det var lika hemskt och upprivande varje gång de skulle sövas (Hård, 2001, 2005; 
Karlsson, 2005; Olander, 1987 & Wirén, 2000).  
 
 

”Felicia är snart på väg till narkos. Det är dags igen för ryggstick. Detta med Felicia blir 
sövd tycker jag är väldigt jobbigt. Att se henne somna på konstgjord väg….tanken finns 
där att hon kanske inte vaknar upp igen.” ( Hård, 2001 s. 26) 

 
 
Ångest och oro var också känslor som föräldrarna ständigt levde med. Mellan varje återfall av 
sjukdomen fanns oron för att just ett återfall skulle ske. Ångesten och oron gjorde att 
föräldrarna grubblade över varför sjukdomen drabbat deras barn, om det berodde på miljö, 
fostertiden mm (Olander, 1987; Karlsson, 2005 & Wirén, 2000).  
 
Samtidigt som alla negativa känslor fanns i kroppen beskrev föräldrarna att där även fanns 
känslor av glädje och tacksamhet. Glädje över varje tillbringad stund med sina barn. Varje 
besked om ett bra provsvar var bättre sist var glädjefyllt och varje helg hemma från sjukhuset 
utan komplikationer var fyllt med lycka.  
 
 

”Det fanns så mycket runt omkring oss som var tråkigt så det räckte och blev över. Därför 
skrattade vi istället åt det som var roligt och gladdes oss åt det som gick att glädjas åt.” 
(Karlsson, 2005 s 57). 
 

 
Hopp var även en känsla som alla föräldrar upplevde att de aldrig släppte taget om. Även om 
allt såg mörkt ut i barnens prognos så höll de kvar vid hoppet, hopp om att nästa blodprov 
skulle visa att nu såg det ljusare ut. Dock beskrev de att hoppet som innebörd ändrade riktning 
och mål under barnens sjukdomstid . Andersson (2004) kände att hoppet om en bra sista tid 
för sin son, också var ett slags hopp. Även hopp och glädje om att sonen skulle ha en helg 
utan illamående och smärta. Hopp om att få barnen att äta och behålla lite mat var det flera 
föräldrar som kände (Hård, 2001, 2005; Karlsson, 2005 & Olander, 1987).  
 
 

”kamp mot blodcancern fortsätter....att stå vid sidan om utan att kunna göra så mycket. 
Utan man måste leva till hoppet att allt kommer att gå så bra som möjligt.” (Hård, 2005 s. 
3). 

 
 

• Uppfylla önskningar 
Resor med sina barn och övriga familjemedlemmar var något som samtliga föräldrar gjorde. 
Efter barnen fått sin diagnos, så utförde familjerna flera resor, både inom Sverige och utanför. 
Karlsson (2005) beskrev hur hennes dotter levde genom sina resor, med att få planera och 
packa, både för henne själv och för sina syskon. Trots hennes fortskridande sjukdom så 
försvann inte hennes lust att göra dessa resor, och hennes föräldrar kände att de ville göra som 
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dottern ville.  Även Wirén (2000) beskrev att familjens resa till fjällen egentligen inte passade 
in i tidsschemat för strålningen på sonen, men de kände att de måste göra resan. Det kanske 
skulle bli den sista gången. 
 
När familjen fick reda på att tiden för deras son var begränsad, satte de upp mål och datum för 
upplevelser som de som föräldrar hoppades att han skulle få vara med om (Andersson, 2004). 
 
 

”Jag skickade ett mail till Galenskaparna och bad om att få autografer efter revyn....vi 
blev lovade att få träffa ensemblen bakom scenen….skrattade han hjärtligare än jag hört 
honom göra på över ett år. Vi andra hade också roligt åt det som hände på scenen, men 
viktigare var att Joel mådde så bra.” (Andersson, 2004 s.56). 

 
 
Föräldrarna kände att de även ville köpa och ge saker till sina sjuka barn, för de kände starkt 
att de ville ge den glädjen till barnen, för de visste ju att tiden var begränsad. Så länge barnen 
fanns där att ta emot, ville de ge.  
 
 

”somliga vuxna ängslas för att barnen ska bli bortskämda om de får presenter för varje 
stick….onödig ängslan….barnen förknippar endast presenterna med sjukhuset och de som 
dör behöver all tröst som kan ges.” (Olander, 1987 s. 29). 
 

 
Genom att få tillbringa mesta möjliga tid tillsammans med sina barn, upplevde samtliga 
föräldrar var viktigast den sista tiden i barnets liv. Det innebar för många att andra saker som 
hushållsarbete, vänner och egna intressen fick åsidosättas, men det var det värt.  De kände att 
varje minut tillsammans var viktig, vare sig den var hemma eller på resor. Sitta tillsammans 
framför tv’n, spela spel och att bara vara i samma rum.  
 
 

”Vi planerade som vanligt ingenting….vi kunde glädjas åt alla tillfällen när vi kunde vara 
tillsammans hela familjen. Det var det enda som var viktigt och så är det än idag.” 
(Karlsson, 2005 s. 89). 

 
 

 
• Acceptera döden 

När barnen först fick sin diagnos, kände föräldrarna att hela deras tillvaro stannade upp. De 
levde i ett vakuum av overklighet, hela deras vanliga liv fick ändra innehåll. När de sedan fick 
besked om att nu kunde läkarna inget mer göra för barnen, ingen botande behandling gällde 
längre, var fruktansvärt för föräldrarna.  Behandlingen hade nu ändrat riktning, nu gällde det 
att barnen skulle må så bra som möjligt den tid de hade kvar. 
  
 

”Tankarna rusade genom mitt huvud, i rummet intill fanns min flicka som inte skulle bli 
vuxen, hon skulle dö före mig….allt hade varit förgäves, en hård lång kamp var över och 
Lina hade förlorat.” ( Karlsson, 2005 s. 163). 
 

 



  16 

Under barnens sjukdomstid fanns föräldrarnas ständiga oro över att se tecken på att deras barn 
kanske fått återfall av sjukdomen, men samtidigt kände de att de inte ville se dessa tecken. I 
efterhand sa föräldrarna att de sett tecken på försämring men förnekat sin intuition på grund 
av sin rädsla.  
 
 

”Till och med jag förstod att inte allt stod rätt till för det lät inte alls bra, men inte ens då 
förstod jag vidden av det som höll på att hända….att beskeden inte var goda behövde vi 
bara kasta en blick på honom för att se” (Wirén, 2000 s. 56). 

 
 
Flera föräldrar funderade mycket på om deras barn var medvetna om att döden var nära 
förestående. De försökte ta upp ämnet några gånger men barnen visade tydligt att de inte ville 
tala om det.  (Andersson, 2004; Karlsson, 2005 & Olander, 1987). Barnen hade egna sätt att 
visa att de var medvetna om att sjukdomen inte gick att bota. 
 
 

”Pappa. När jag är död så skall Kurt ligga i kistan med mig….resten skall ni ha som 
minnen av mig så att ni inte glömmer bort mig….nu skall jag spela dataspel” (Hård, 2005 
s.9). 

 
 
Samtliga föräldrar levde i förnekelse under barnets sista dagar. De ville inte inse att deras barn 
håller på att mista livet och dö. Till och med under själva dödsögonblicket var föräldrarna 
överrumplade att barnet faktiskt dog. Barnen själva uttryckte sig verbalt och inte verbalt att 
döden var mycket nära. 
 
 

”Ivar är ledsen, jag springer bort, sa han. – Då springer jag efter, sa jag och tårarna 
forsade längs halsen”. (Wirén, 2000 s. 61). 
  
 
”Hon sträcker upp båda armarna i luften….hon öppnar sina ögon, tittar på mig och 
säger: hej då, hej då och släpper greppet om mina händer….hon ler åt mig…sedan 
stänger hon sina ögon. Det är över” (Hård, 2005 s. 265).  
 
 

Alla föräldrarna och deras respektive var närvarande vid barnens dödsögonblick. Föräldrarna 
kände att barnens död gick lugnt och stilla. De fick lov att hålla om dem, ligga bredvid dem så 
länge föräldrarna kände att de behövde.  
 

 
Diskussion 
 
Vi ville undersöka hur föräldrar upplever att mista sitt barn i cancer. Tillsammans med 
formuleringen att mista, som har betydelsen att förlora något eller någon utformade vi syftet 
för vår studie. I självbiografierna innebär betydelsen att mista, att föräldrarna förlorar sitt barn 
till följd av sin sjukdom, men det är en process som pågår från det att barnet får sin diagnos 
till dess att barnet dör. I vår datainsamling har vi förstått att föräldrars upplevelser är av olika 
karaktär.   



  17 

Metoddiskussion 
 
Till studien användes självbiografier som litteratur och som underlag för vetenskaplig analys 
och för studiens syfte ansågs detta relevant. Självbiografier skapar en god tillförlitlighet då det 
är direkt upplevda erfarenheter som beskrivs i litteraturen. Litteratur kunde ha valts som var 
skriven genom andra författare, men vi ville komma så nära föräldrarnas egna subjektiva 
upplevelser som möjligt. Risken med andras bearbetningar av litteratur kan medföra 
feltolkningar av föräldrarnas upplevelser.  
 
Litteratursökningen valdes att göras genom bibliotekets databas, kanske hade fler 
självbiografier framkommit om sökningen utökats till en större nationell databas. De 
självbiografier som framkom anser vi var ett bra underlag för studien och att resultatet är 
liknande med tidigare forskning inom området. 
 
Urvalskriterierna vände sig till föräldrar som har barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. I den 
litteratur vi analyserat framkom ett åldersspann mellan tre och femton år. Litteraturen var inte 
begränsad till något årtal då vi känner att upplevelser kring ett barns död inte kan 
tidsbegränsas. Hade vi istället valt att undersöka vårdandet av det cancersjuka barnet, så 
kanske det sett annorlunda ut i sjukvården förr och nu. 
När litteratursökningen genomfördes framkom sex självbiografier av fem författare som 
uppfyllde våra urvalskriterier. Två av dessa som är skrivna av samma författare anser vi 
skiljer sig från de andra i förhållande till vårt syfte. Hård (2001, 2005) har valt att skildra sina 
berättelser som dialoger mellan sig och barnet och inte så utförligt om sina egna subjektiva 
upplevelser.  
Föräldrarna beskriver hur de upplever situationen och allt runt omkring dem, från det att 
barnet får diagnosen cancer och tills det att barnet dör till följd av sin sjukdom. Föräldrarna 
väljer även att skriva efterreflektioner om de upplevelser som de kände under tiden barnet 
levde. Därför var det relevant att välja självbiografiska böcker till studien som följer tiden 
efter barnets död.  
 
Valet av metod till studien, kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, anser vi är ett bra 
val till textmaterialet och studiens syfte. Kvalitativa metoder används när syftet är att fånga 
människors upplevelser och beteenden. Vi var inte ute efter kvantiteten av upplevelser utan 
kvaliteten i föräldrarnas personliga upplevelse.  
 
Anledningen att vi valde innehållsanalys som metod är att denna analysprocess återger hur 
textmaterial kan kondenseras och beskrivas ur ett fenomen i form av kategorier. Vi tyckte att 
fasen där de olika kategorierna skulle skapas var komplicerad, då svårigheten låg i att kunna 
placera subkategorier under lämpliga huvudkategorier, då de gick mer eller mindre i varandra. 
Vi tyckte också att det var svårt att urskilja textlikheter och olikheter från varandra, men 
resonerade fram efter Elo och Kyngäs (2008) processbeskrivning att likheter och olikheter 
ändå kan tillhöra varandra. Detta resulterade i att ytterligare textmaterial lades till i en 
subkategori. En induktiv ansats valdes då upplevelser från verkligheten skulle undersökas och 
sammanföras till en ny helhet. Den deduktiva ansatsen däremot grundar sig på att en tidigare 
teori och modell inom fenomenet finns enligt Elo och Kyngäs (2008) och detta valdes bort. 
 
 
Det finns flera författare som återger hur en kvalitativ innehållsanalys skall gå till väga. För 
att styrka trovärdigheten i en studie bör författarna hålla sig till en analysmetod (Olsson & 
Sörensen, 2007). Vi valde att använda oss av Elo och Kyngäs (2008) beskrivning av kvalitativ 
innehållsanalys. I kategoriseringen ingick det också att använda antingen det manifesta eller 
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det latenta textinnehållet, eller båda två. Krippendorff (2004) menar att innehållsanalys kan 
användas för att finna underliggande meningar i texten, men vår strävan var att vara så 
textnära som möjligt. Innehållsanalys som vetenskaplig metod har fått mycket kritik då den 
går ut på undersökarens subjektiva tolkning av forskningsmaterialet, detta kan medföra en risk 
då resultatet kan bli färgat av dennes uppfattningar. (Elo & Kyngäs, 2008). Även när det finns 
en medförfattare till analysen kan det påverka hur analysresultatet blir. Dahlborg-Lyckhage 
(2006) skriver att den levda erfarenheten är betydelsefull för att kunna tolka och förstå 
verkligheten så som den visar sig för den enskilda människan. När vi utförde studien kunde vi 
uppfatta samband mellan våra egna erfarenheter och hur vi har tolkat in föräldrarnas 
upplevelser. Därför kan resultatet komma att skilja sig åt om någon annan utför liknande 
studie med andra erfarenheter med sig.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Sjukvården – organisation och personal 
I självbiografierna beskriver föräldrarna vikten av att upprätthålla kontinuitet av personalen 
runt deras barn. De kände sig trygga med den personal som de en gång hade berättat allt för. 
De kände till barnets sjukdom och hur barnet och familjen ville ha det. Mc Grath och Phillips 
(2008) menar i sin studie att föräldrar och barn som träffar samma vårdpersonal, har lättare att 
ventilera sina känslor av ångest och oro när det är som jobbigast. Kontinuitet av personalen 
bidrar även till att barnen och föräldrarna känner större trygghet och de vågar fråga mer. 
Obekant personal skapade frustration, och föräldrarna (Andersson, 2004 & Karlsson, 2005) 
kände ibland lite skam och skuld att de visade avog mot den nyare personalen. Om det finns 
möjlighet att kunna erbjuda kontinuitet av personal till patienter, borde detta genomföras. Då 
fås en bättre helhetsöverblick över patienten och närståendes behov och resurser. 
Sjuksköterskan bör göra en individuell bedömning, då varje individ inte är den andra lik.  
Studien visar hur viktigt bemötandet av personalen var för föräldrarnas situation. 
Sjuksköterskans och den övriga vårdpersonalens ärlighet är viktigt i bemötandet, då det inger 
respekt och förtroende (Wijnberg- Williams et al, 2006; Mc Grath, 2002 & Monteresso, 
Kristjanson, Aoun, Philipps, 2007). Några av föräldrarna (Olander, 1987; Karlsson, 2005) 
kände sig otrygga när läkarna vek undan med blicken och inte ville svara ärligt på deras 
frågor angående barnets sjukdom. Detta i sin tur skapade ångest och oro, då föräldrarna 
tolkade in situationen som negativ fast de inte hade något belägg för det. Samtidigt menar 
Monteresso et al. (2007) att inga falska förhoppningar får ges till föräldrarna, om det inte 
finns grund för det.  
I bemötandet till patienten och dess närstående bör sjuksköterskan ha ett professionellt 
förhållningssätt, där empati och lyhördhet är av stor vikt. Det är även viktigt att kunna 
bedöma om informationen verkligen blivit förstådd, då patienter och närstående har svårt att 
ta in traumatiska besked, och då ibland behöver få informationen flera gånger.  
När information skall ges till barn och ungdomar, är det enligt Enskär (1999) viktigt att tänka 
på barnets ålder och individuella mognad. Tonåringar har ett informationsbehov som mer 
liknar vuxnas, och det kan vara lämpligt att ge samma information till tonåringar och 
föräldrar. 
 
 
I en av självbiografierna framkom det att en mamma och pappa flyttade isär under barnets 
sjukdom. Hård (2001, 2005) återger hans upplevelser av att vara en frånskild förälder. 
Kommunikationen mellan sjukvården och föräldrarna fungerade dåligt då de inte bodde 
tillsammans längre. Enligt Hård (2001, 2005) vände sig sjukvårdspersonalen med information 
till den föräldern som barnet huvudsakligen bodde hos, i detta fall mamman.  
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Sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på att alla skilda föräldrar inte heller är vänner med 
varandra och att de inte alltid kommunicerar så bra. När en förälder t.ex. får information 
angående barnets sjukdom, så är det inte självklart att denne förälder vidarebefordrar 
informationen till sin före detta partner. Genom samtal med båda föräldrarna kan 
sjuksköterskan ta reda på hur föräldrars sociala situation ser ut. 
Sjukvården borde ta hänsyn till det faktum att många barn har två boenden i dag. Det är 
viktigt att detta journalförs så all inblandad personal kan få ta del av det. Vidare vore det bra 
att kontinuerligt fråga föräldrar hur deras kommunikation fungerar under barnets sjukdom. 
Detta styrker även Monteresso et al. (2007) i sin studie. Risken kan finnas att konflikter 
uppstår mellan föräldrarna som kan leda till skilsmässa.  
 
Från den dagen barnet får sin diagnos kastas föräldrarna in i en främmande värld som både är 
skrämmande, hotfull och ny för många. De har inte valt att befinna sig i denna situation, men 
samtidigt har de inget val utan att acceptera miljön runt dem. Mc Grath (2002) visar i sin 
studie på hur föräldrar till barn på sjukhus uppskattar tryggheten att få ha egna rum på 
sjukhusen, det kändes mer som deras privata miljö. Personal inom sjukvården borde 
uppmuntra till att göra rummen så personliga som möjligt. Genom att vara hos sitt barn på 
sjukhuset kan de stötta och skydda dem, och även skapa känslor av trygghet och 
välbefinnande hos barnet. Att som föräldrar bli sedd av vårdpersonalen har en stor inverkan 
på föräldrarnas välbefinnande. Som sjuksköterska är det viktigt att försöka sätta sig in i deras 
oro och ängslan, att finnas där till hands och lyssna på dem. De har många frågor, som kanske 
inte en sjuksköterska kan svara på, men att visa empati och vara medmänniska menar 
Friedrichsen (2005) är viktigt i dessa situationer. 
 
Efter hand kände föräldrarna mer trygghet runt deras barns sjukdomssituation och barnen 
började uttrycka en önskan om att få vara hemma istället. Barn känner också störst trygghet 
enligt Ludvigsson (2005) i sin hemmamiljö, där allt som är sig likt såsom möbler, leksaker 
och husdjur finns nära. Barnens önskan ville föräldrarna i största mån tillgodose och därför 
lärde sig föräldrarna att ge injektioner och dela ut läkemedel för att kunna vara hemma. 
Monteresso et al. (2007) visar i sin studie att föräldrarna själva önskar få vårda sitt barn den 
sista återstående tid som finns kvar. Många sjukhus i Sverige har idag en väl utbyggd palliativ 
organisation, där sjuksköterskor från barnonkologen besöker barnen och deras familj i 
hemmet och stöttar. Andra landsting har kontakt med hemsjukvården, där både sjuksköterskor 
och hemtjänst tillhandahåller hjälp för att barnen ska kunna vara hemma om de önskar och så 
att föräldrarna ska kunna orka (Socialstyrelsen, 2006). Samtliga föräldrar i studien 
uppskattade att denna möjlighet fanns för dem, även om det inte alltid gick att utföra på grund 
av olika skäl. Vård i hemmet är en bra vårdform för både unga och gamla som befinner sig 
palliativt skede så länge som anhöriga känner att de orkar. Även om ett nationellt stöd för 
palliativ vård i hemmen ökar, så är belastningen på anhöriga ofta för hög. Hemsjukvårdens 
personal bör få mer kompetens om palliativ vård, för att tillmötesgå denna vårdform detta 
visar även Jennings (2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  20 

Påverkan på familjesituationen 
 
Föräldrarnas liv var en berg- och dalbana av känslor som sorg, skuldkänslor och brist på 
kontroll, något som även beskrivs i De Graves och Aranda’s (2005) studie. Men föräldrarna 
ville inte visa sina känslor inför barnen, då det upplevdes som en belastning gentemot barnen. 
Många föräldrar gick undan för att gråta och ofta skedde detta i samband med dusch.  Gråt var 
för samtliga föräldrar viktigt för att kunna orka med situationen, de kände det förlösande att 
släppa loss sina känslor, detta styrks även av Mc Grath (2002) och Monteresso et al.( 2007). 
Wijnberg- Williams et als’. (2006) studie menar att föräldrarna sörjde olika om de var kvinnor 
eller män. Kvinnor verkade ha lättare att öppet visa sina känslor och delge sin sorg med nära 
och kära än vad männen gjorde. Männen i sin tur höll det mest inom sig.  Kanske dessa 
skillnader mellan kvinnor och män, hur de utrycker känslor, inte beror på genus, utan på 
kulturskillnader inom samhället i allmänhet. Män har ofta blivit uppfostrade med att det inte 
är manligt att visa känslor, men för kvinnor är detta accepterat (Barbosa da Silva & 
Ljungquist, 2003). Detta betyder inte att män och pappor sörjer mindre för det, och att detta är 
det som sjuksköterska viktigt att tänka på. Detta anser vi egentligen handlar mer om vår 
människosyn. Först och främst är vi alla olika individer och alla upplever vi olika. Vare sig vi 
är mammor eller pappor, kvinnor eller män så har vi rätt att visa och utrycka sorg eller glädje 
på det sätt vi önskar.  
 
I alla självbiografier kände föräldrarna att familjesituationen i hemmet måste flyta på trots 
allt. Ofta befann sig den ena föräldern på sjukhus ihop med barnet vilket medförde att den 
andre fick sköta hemma sysslor såsom inköp, städning och syskonens skolmöten och 
fritidsaktivitet. Mc Grath (2002) fick i sin studie fram att när mammorna till de sjuka barnen 
var med på sjukhuset var de beroende av att pappan klarade av hushållsarbetet. Annars blev 
mammorna oroliga och kunde inte slappna av och koncentrera sig på det sjuka barnet. Vi tror 
att i dagens Sverige är hushållssysslorna i många äktenskap och förhållanden mer jämställda 
än på andra ställen i världen. Men det är viktigt att ett samförstånd finns mellan makarna om 
hur familjelivet ska kunna fungera när sådant här oförutsätt sker. Detta beskriver Andersson 
(2004) och Karlsson (2005) hur de i sina familjer kommunicerade mer under deras svåra tid. 
De tyckte sammanhållningen stärktes i familjen.  
 
Syskonen till de sjuka barnen fick under denna period annorlunda plats i familjen än tidigare. 
Föräldrarna kände dåligt samvete för att deras tid och ork inte räckte fullt ut för dem också. 
Speciellt jobbigt kändes det då högtidsdagar skulle firas för syskonen, och de inte kunde 
närvara på grund av att de befann sig på sjukhus istället. Monteresso et al. (2007) och Kreuger 
(2000) styrker också att föräldrar har dåligt samvete gentemot de andra barnen då de 
tillbringar så mycket tid på sjukhuset, och att syskonen känner sig åsidosatta och ensamma. 
Syskonen kan känna sig starkt påverkade av denna situation och de känner sig i vägen, 
samtidigt som de känner saknad av föräldrarnas närvaro. De behöver också få synas och höras 
och det kan som vårdpersonal vara av vikt att uppmärksamma detta. Nolbris (2009) visar i sin 
avhandling att syskonen ofta upplevde att de kände sig bortglömda och oviktiga på grund av 
att fokuset var på det sjuka barnet. När sjuksköterskor medvetandegör de anhörigas situation 
kan de bli ett stöd för familjen.  
 
 
På barnonkologavdelningar finns idag speciella lekrum för syskon (Barncancerfonden, 2009), 
där de också får bli sedda av personalen. Kanske kan inte detta ersätta föräldrarnas 
uppmärksamhet, men det är säkert bättre än att inte synas alls. 
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Vårt resultat visar även att föräldrarna upplevde stor rädsla för att något eller någon skulle 
komma att smitta det sjuka barnet, då barnet redan hade nedsatt immunförsvar. Om ytterligare 
påverkan på immunförsvaret skedde, kunde till exempel en viktig benmärgstransplantation bli 
uppskjuten. Detta medförde att de i princip isolerade sig på sjukhus eller i hemmet dygnet 
runt. De kunde inte träffa vare sig nära eller kära. Syskonen kunde inte heller leka med sina 
kompisar. Det ledde till en stor inverkan på familjesituationen. Det finns risk att sådana 
situationer kan leda till konflikter mellan familjemedlemmarna, speciellt om det finns lite 
äldre syskon i familjen, som ofta är beroende av ett socialt liv med kompisar, detta styrks 
även av Enskär (1999). 
 
Livet stannar för föräldrarna 
 
I resultatet går att utläsa hur föräldrarna kämpar med känslor som rädsla och maktlöshet, från 
det att barnet får sin diagnos och sedan hela vägen genom sjukdomstiden. Men samtidigt 
fylldes de av hopp och glädje för den tid de får tillbringa tillsammans. Känslorna ändrade 
ibland inriktning och mål, då föräldrarna kände att saker och ting i vardagen fick en ny 
innebörd. Mitt under deras frustration kände de ändå hopp om att få ytterligare en helg ihop 
hemma i soffan (Andersson, 2004 & Karlsson, 2005). I en studie visar även Monteresso et al. 
(2007) att föräldrarnas känslor växlade mellan förtvivlan och hopp hela tiden, då barnets 
sjukdomsbild ibland ändrades från den ena dagen till den andra. I möten med dessa föräldrar 
inom vården kan det vara bra att känna till hur människor uttrycker sina känslor på olika sätt. 
Det är inte alltid som den egentliga reaktionen tar sig uttryck, utan ibland kommer de i form 
av överreaktioner såsom ilska eller ångest (Kreuger, 2000). Som vårdpersonal bemöts vi 
ibland av dessa överreaktioner, men då är det viktigt att känna till kriser och krisbearbetning, 
för att kunna bemöta föräldrarnas reaktioner på bästa möjliga sätt. Ofta kan det vara bra för 
vårdpersonalen att ha handledning inom arbetsgruppen, då dessa situationer kan väcka en del 
känslor även hos personalen. 
 
Det framkommer i studien att alla föräldrar kände att de ville göra det mesta möjliga för det 
drabbade barnet. Detta gjordes genom att köpa presenter, åka på resor och försöka hinna med 
så mycket som möjligt, då de inte visste hur länge barnet fanns kvar i livet. Ibland fick de 
även dåligt samvete mot barnets syskon, då de inte fick samma bemötande.  
Några föräldrar uttryckte sig i självbiografierna att det kändes som om att livet stannade upp 
under denna tid (Hård, 2001, 2005; Karlsson, 2005 & Olander, 1987). De levde i förnekelse 
den mesta tiden, de ville inte riktigt förstå eller acceptera allvaret. Men när de förstod att tiden 
tillsammans med barnet snart var slut, kände alla föräldrarna att deras liv vid sidan om barnets 
sjukdom fick vänta.  
 
När döden väl inträffade kände alla föräldrarna sig lite överrumplade, då de hade förnekat 
tecken på att döden närmade sig. Det tog tid för dem att verkligen inse att deras barn faktiskt 
dött. I sina efterreflektioner i självbiografierna uttryckte föräldrarna sin tacksamhet över att de 
fick vara med när dödsögonblicket kom. Även om det var fruktansvärt så tyckte de att döden 
gick lugnt och stilla tillväga.  
 
Studien visar vad dessa fem föräldrar upplevde när deras barn får diagnosen cancer och senare 
dör. Analys och resultat är således tolkat och skrivet utifrån dessa fem. Därmed är det inte 
sagt att dessa fynd är gällande för alla föräldrar. Men fynden kan vara vägledande för vad 
vården kan lära sig av, att även se föräldrarna och inte bara det sjuka barnet.  
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Konklusion 
I studien framkommer det att föräldrarna till ett barn som drabbats av en malign och letal 
cancer upplever påfrestningar som drabbar hela deras vardag och familj 
Deras vardagsliv får en ändrad inriktning och betydelse. Känslor av total maktlöshet och 
rädsla blandas med glädje över varje tillbringad stund de har kvar med sitt barn.  
Resultatet visar också att sjukvårdspersonalen har en viktig funktion att fylla för dessa 
föräldrar. Om föräldrars upplevelser lyfts fram, kan sjuksköterskan bättre erbjuda stöd och 
hjälp på det sätt föräldrarna behöver det. Föräldrarna är de mest viktiga personerna för barnen 
i dessa situationer, och bör ses som betydelsefulla resurser för sjukvården. Därför bör 
personalen i sjukvården uppmärksamma föräldrarnas upplevelser och tillmötesgå dem med 
stöd, lindrande och närhet. 
 
 
Praktiska implikationer 
 

Att tänka på vid mötet med föräldrar till obotligt cancer sjuka barn. 

 

• Bemöta föräldrar med kontinuerlig information om barnets situation med ett 
professionellt förhållningssätt. 

• Sjuksköterskan bör ha i åtanke att föräldrar reagerar och upplever olika och behöver 
bemötas individuellt. 

• Sjukvårdspersonal bör reflektera över att många barn har föräldrar som är skilda och 
kanske inte alltid är vänner, då behövs information ges till båda föräldrarna om de så 
önskar. 

• Sjukvårdpersonalen bör eftersträva kontinuitet då detta ingav trygghet till föräldrarnas 
situation 

• Sjuksköterskan bör vara lyhörd om föräldrarna önskar att vårda sitt barn i hemmiljö. 
 

 
 
Förslag till fortsatt forskning  
 

Studien visar att flera av barnen uttryckte en önskan om att få dö hemma, och deras föräldrar 
kände trygghet i att få vara hemma med dem. Enligt Socialstyrelsens rapport (Socialstyrelsen, 
2006) finns i Sverige en växande utbyggnad av palliativ vård i hemmen, och kraven på de 
närstående ökar. Forskningen kring föräldrars upplevelser av att vårda sitt barn palliativt i 
hemmet är begränsad och vore intressant ur en sjuksköterskas perspektiv. Sjuksköterskor i 
Hemsjukvård möter dessa patienter och deras närstående i dagens kommunala vård, och kan 
få ökad kunskap om att bemöta och stödja föräldrarna i denna svåra situation 
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Bilaga 1 
 
Urval: Bibliotekskatalog Sofia 

Sökord 
 

Ämnesval Antal funna Bortfall Valda Vald Titel 

barn  
 

54    

cancer  
 

26 23 3 Det är ju cancer, 
Felicia 3 år får 
blodcancer, Inuti 
sorgen – 
Berättelsen om 
Joel  

barn Cancer 
 

2 0 2 Felicia 3 år får 
blodcancer, 
Kämparnas 
konung – 
berättelsen om 
Ivar- en stor liten 
person 

Barn Leukemi 2 1 1 Felicia 3 år får 
blodcancer 

Barn cancer  2 0 2 Felicia 3 år får 
blodcancer, 
Kämparnas 
konung – 
berättelsen om 
Ivar- en stor liten 
person 

barncancer  5 2 3 Det är ju cancer, 
Inuti sorgen – 
Berättelsen om 
Joel, Kämparnas 
konung – 
berättelsen om 
Ivar- en stor liten 
person 

leukemi  8 5 3 Det är ju cancer, 
Felicia 3 år får 
blodcancer, Inuti 
sorgen – 
Berättelsen om 
Joel  

Leukemi barn  2 1 1 Felicia 3 år får 
blodcancer 

Förälder 
 

Cancer 0 0 0  

Förälder 
 

 11 0 0  



   

 
Bilaga II 
 
Urval: Databasen Libris 

Sökord Ämnesord Antal Bortfall Valda Vald Titel 
Barn 
 

 957    

Cancer 
 

 150    

Barn 
 

cancer     5 4 1 Det är ju cancer 

Barn  Leukemi     9 5 4 Aldrig ge upp, 
Inuti sorgen – 
Berättelsen om 
Joel, Min hjälte, 
Felicia 3 år får 
blodcancer 

Barn Cancer 
 

   14 13 1 Det är ju cancer 

Förälder Cancer 2 2 2 Det är ju cancer, 
Min hjälte 

Förälder 
 

 84    
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