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An angel you where when 
you came, an angel you  
where when God called for 
your name. Even though you  

  where here just a little 
while, You will in my heart 
stay for eternal time. 

 

 

 

 

In loving memory of 
Leah 
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Sammanfattning 
Undersökningen är riktad till dem som är intresserade av ett väldigt utmanande, nytt och 

framtidstänkande arbete med sörjande föräldrar. Ambitionen med studien har varit att få en 

fördjupad kunskap kring family support teamets arbete, roller och funktioner på ett 

barnhospice. Med hjälp av en kvalitativ metod har jag uppnått studiens syfte. I 

undersökningen har jag använt mig av frågeställningarna: Hur beskriver family support 

teamet sina arbetsuppgifter med obotligt sjuka barn och deras familjer? Samt vilket samarbete 

finns det mellan family support teamet och de övriga professionerna på Ty Hafan? 

Studieresultaten har jag relaterat till ett rollteoretiskt - samt organisationsteoretiskt perspektiv. 

Studiens huvudresultat är att family support teamets arbetare har flera olika roller där rollerna 

styrs av familjernas behov. Teamet ger ett emotionellt och psykosocialt stöd till barnen som 

har en obotlig sjukdom, deras familjer och anhöriga samt att delar av teamet handleder de 

andra teamen på barnhospicet. Teamet har en stor handlingsfrihet, dvs. organisationen (Ty 

Hafan) har inga speciella riktlinjer som family support teamet måste följa i deras arbete. I 

studien framkom det att yrkesprofessionerna på barnhospicet fungerar som ett komplement 

för varandra. Därför måste det finnas ett bra samarbete dem emellan. Den största skillnaden 

mellan family support teamet och de övriga teamen är att family support teamet är de enda 

professionella som är kvar i familjernas liv efter barnets död. Teamet finns som ett stöd för 

familjerna tills familjerna själva känner att de inte är i behov av teamets stöd längre. 
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Abstract 
The study is aimed for people who are interested in a very demanding, new and forward 

thinking work with grieving parents. The ambition with the study has been to gain a deepened 

knowledge about the family support team’s duties, roles and functions within a children’s 

hospice. With a qualitative method I have achieved the purpose of the study. In the study, I 

have been using the following questions: How does family support team describe their work 

duties with children with life-limited illnesses and their families? Also in what way does the 

family support team co-operate with other professionals at Ty Hafan? The results from the 

study have been related to a role theoretical and also organisation theoretical perspective. The 

study’s main result is that the family support team’s employers have many different work 

duties, where the duties are being regulated by the families’ needs. The team gives an 

emotional psychosocial support to the children with a life limited illness, their families and 

the relatives, also parts of the team guide the other teams in the Children’s hospice. The team 

have a great freedom of action, i.e. the organisation (Ty Hafan) does not have any specific 

guidelines that the family support team must follow in their work. It came out from the study 

that the professionals at the Children’s hospice complete each other. The greatest difference 

between the family support team and the other teams is that the family support team are the 

only ones who stay in contact with the families after their child’s death. The team works as a 

support for the families until they feel that they are not needed anymore.  
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I. Inledning 
1. Bakgrund och problemformulering 
 

”Jag sitter på kyrkogården och tittar ner mot din grav. Det är första gången som jag 

hälsar på dig. Jag vet inte hur jag ska reagera, klumpen i magen känns allt mer och mer. 

Din mamma sitter jämte mig och det enda jag kan tänka på är hur svårt det måste vara 

för en förälder att förlora sitt barn. Du kom till världen men du var endast till låns för en 

kort tid. Länge hade jag längtat efter att få se, krama och hålla om dig. Men att jag aldrig 

skulle få uppleva det fanns inte i min tankevärld för en enda sekund förrän det ofattbara 

blev verklighet för mig…” 

 

Min egen upplevelse 
Cardiff, januari 2006. 

 
Döden är tabu i vår västländska kultur och ett skrämmande ämne som många undviker 

(Frostengren, 2000:21). Att överleva det egna barnets död är antagligen en av de svåraste 

förlusterna i en förälders liv. Omedvetet tar föräldrar hand om och beskyddar sina barn. Men 

ibland måste föräldrarna inse att de har förlorat kampen om att rädda sitt barns liv (Dominica, 

1997:x). För 40 år sedan fanns det inte någon kunskap kring smärtlindrande- och stödjande 

vård för döende människor. Idag är palliativ vård, som är samlingsnamnet för lindrande vård 

en lika viktig och accepterad vårdform som botande vård. Hospicevård är en speciell form av 

palliativ vård. Dock var det först i början av 1980-talet som palliativ vård för barn började bli 

accepterat (www.telegraph.co.uk). 

 

Den moderna hospicefilosfin har sina rötter i England och är en vårdform som är riktad till 

den som har drabbats av en obotlig sjukdom. Grundtanken inom hospicerörelsen är personlig 

integritet, smärt- och symptomlindring, god omvårdnad för den döende och psykosocialt stöd 

för den döendes familj (Regeringens skrivelse 2004/05:166, s.5). Lindrande vård kan ges både 

i den sjukes hem men även på speciella vårdinrättningar, s.k. hospice. På samma vis som en 

del obotligt sjuka vuxna är i behov av hospicevård i det egna hemmet eller behöver en plats 

att tillbringa deras sista månader i livet, har obotligt sjuka barn liknande behov som behöver 

tillgodoses. Dessa barn behöver inte endast professionell vård utan även få möjligheten till att 

njuta av deras kortvariga liv och kunna umgås med deras familjer (www.telegraph.co.uk). 

 

Worden och Monahan (2001:137) menar att vi lever i en kultur där individen inte tror på att 

föräldrar ska vara med om det egna barnets död. När ett barn dör uppstår en oerhörd smärta 
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för närstående till barnet. Worden och Monahan menar vidare att det egna barnets död kan 

vara en av de svåraste förlusterna och den svåraste sorgen som föräldrar kan vara med om. De 

poängterar att det gäller speciellt föräldrar till barn som är minderåriga och är beroende av 

föräldrarnas närhet. Det finns många faktorer som bidrar till svårigheter som uppstår för 

föräldrar när det egna barnet drabbas av en obotlig sjukdom och dör. En faktor är att 

föräldrarna klandrar sig själva och ställer sig ofta frågan varför de inte kunde skydda sitt barn 

från att dö. De professionella som arbetar på hospicet måste ha kunskap kring dessa faktorer 

för att kunna bidra till och tillägna sin tid till att ge föräldrar och andra närstående ett bra stöd 

genom deras sorgearbete. Stödet till nära anhöriga är mycket viktigt, dels för att närstående 

ska ha kraft till att ge stöd och hjälp till den sjuke familjemedlemmen men även för att minska 

risken för plågsamt sorgarbete och psykisk sjuklighet senare i livet (Eckerdal, 1998:189). 

 

För att kunna ge den bästa möjliga vården till döende människor och deras anhöriga är en av 

hospicefilosofins grundpelare teamarbete (Ternstedt, 1994:22). Hospiceteamet ska bestå av ett 

fungerande tvärvetenskapligt arbetslag. De olika yrkeskategorierna som ska ingå i teamet är 

psykologer, sjuksköterskor, socialarbetare, terapeuter, präster och administratörer 

(Qvarnström, 1993:144). Inom hospice ska även volontärarbete ingå för att motverka att de 

obotligt sjuka och deras anhöriga endast möter experter (Öhlén, 2000:12). Kraven som ställs 

på hospiceteamet är höga. Det ska ha fackkunskap, praktisk utbildning, ge människokärlek, ha 

inlevelseförmåga, engagemang och vilja att ge av sig själva, både som vårdgivare och som 

människor (Christoffersen & Gamborg, 1997:121). Yrkeskategorierna behövs som ett 

komplement för varandra där varje yrkesdeltagare har sin speciella roll och funktion för att 

uppnå hospicefilosofins mål (Randall & Downie1996:41). Teamet som socialarbetaren ingår i 

benämns på engelska barnhospice som family support team. Detta team är främst till för det 

obotligt sjuka barnets familj men stödjer och hjälper även det obotligt sjuka barnet och annan 

personal som ingår i det tvärvetenskapliga arbetsteamet. Family support teamet ska ge ett 

psykosocialt stöd till familjerna och andra betydelsefulla personer i omvårdnadsprocessen 

oavsett vilken plats de än befinner sig på (Beder, 2006:49). 

 

På engelska barnhospice är family support teamet det arbetslag i hospiceteamet som stödjer 

familjer i deras sorgprocess både före och efter barnets död. Det finns en del forskning kring 

professionellas yrkesroller inom hospicevården men det är förvånansvärt hur lite studier det 

finns kring family support teamets arbete inom hospicevården. Men undersökningar har visat 

att den sortens stöd och hjälp som barn med en obotlig sjukdom och deras familjer får på 
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barnhospice inte kan ges på vare sig ett hospice för vuxna människor eller sjukhus med 

barnavdelningar som oftast är upptagna och kan inte erbjuda samma privata atmosfär som 

barnhospice gör (www.tyhafan.org). 

 

För forskningen är det viktigt att utföra studier kring family support arbete inom 

hospicevården eftersom det inte finns någon nämnvärd forskning kring family support teamets 

arbete. Att undersöka barnhospice är mer utmanande än hospice för vuxna eftersom en av de 

svåraste förlusterna i livet för föräldrar kan vara mistandet av det egna barnet (Worden och 

Monahan 2001:137). Därför kommer jag att undersöka ett family support team på ett 

barnhospice. Studien kommer att ske utifrån family support teamets perspektiv. 

Undersökningens genomförande kommer att ske i Wales, England eftersom Sverige inte har 

hospice för barn (www.nrpv.se) samt att hospicefilosofin och hospicevården för barn har sina 

rötter i England. 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap kring family support teamets arbete, roller 

och funktioner på ett hospice för barn i Wales, England. Frågeställningarna som jag har 

använt mig av är: 

 

• Hur beskriver family support teamet sina arbetsuppgifter med obotligt sjuka barn och 

deras familjer? 

• Vilket samarbete finns det mellan family support teamet och de övriga professionerna 

på Ty Hafan? 

 

3. Uppsatsens disposition 

Hela studien består av VII kapitel. Kapitel I är en inledning till min undersökning. I 

nästkommande kapitel som är det II kapitlet presenteras tidigare forskning. I kapitlet finns det 

bl.a. en historisk bakgrund till hospicevården. I kapitel III ges en presentation av vilka 

teoretiska perspektiv som ligger till grunden för uppsatsen. I kapitel IV finns det en förklaring 

till vilken metod som har använts i studien samt hur jag har gått till väga när undersökningen 

utfördes. I kapitel V redogörs forskningsresultaten där jag har delat in resultaten i 5 avsnitt. 

Den första delen är en inledande beskrivning av barnhospice och Ty Hafan. Den andra delen i 

resultatet handlar om att family support teamet är en del av en organisation, den tredje delen 

beskriver family support teamets arbete, den fjärde delen redogör för vikten av ett samarbete 
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mellan olika professioner och den femte och sista delen av undersökningen berättar om 

intervjupersonernas egna upplevelser av arbetet med sörjande föräldrar och deras obotligt 

sjuka barn. I kapitel VI kommer sammanfattning och resultat – samt metoddiskussion och i 

kapitel VII kommer mina egna avslutande reflektioner. 

 

II. Tidigare forskning 
Som tidigare har nämnts finns det förvånansvärt lite forskning kring family support teamets 

arbete med barn som har en obotlig sjukdom och deras anhöriga. I det här kapitlet kommer jag 

att presentera hospicevårdens historia, vad hospicefilosofin symboliserar samt vilka 

yrkesprofessioner som arbetar inom hospicevården. 

 

1. Hospicefilosofin 
 
”Du betyder något därför att du är du. Du betyder något till det sista ögonblicket i ditt 
liv, och vi skall göra allt vi kan för att inte bara hjälpa dig att dö i frid utan även leva tills 
du dör.” 

 
Dame Cicely Saunders, 

St. Christopher’s Hospice, London, 1961. 
 

Hospicefilosofins huvudtanke är att den obotligt sjuka personen är levande tills den dör, att 

den lever just nu med god livskvalitet i livets slutskede, dvs. att den ska få en så fin sista stund 

på jorden som möjligt. Ideologin inom hospicevården är att den döende ska få sina behov 

tillgodosedda på ett varmt och kärleksfullt sätt i en lugn och harmonisk miljö. När den 

obotligt sjuka personen kommer till hospice kommer den inte som en patient utan den är en 

gäst (Öhlen, 2000:12). Hospicefilosofins grundsyn är att tillgodose obotligt sjuka människor 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Inom den här vårdfilosofin är det inte bara 

de obotligt sjuka som vårdas utan filosofin menar att ett psykosocialt stöd ska ges till 

närstående och de ska få vara delaktiga i slutskedet av den anhöriges liv (Frostengren, 

2000:182). I hospicevården är respekten för människovärde A-O. Det som kvalitetsmärker 

vården är hur den utförs. Läkaren Niegel Sykes som är läkare på St. Christofer´s Hospice, i 

London har sammanfattat hospicefilosofin så här (Ternstedt, 1998:29): 
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”Hospice can recognize that dying is a normal process, and that for the dying person the 

last phase of their life is a special time for integration and reconciliation. It recognizes 

the need for dying people to live fully with dignity and comfort until they die, and neither 

precipitates nor postpones death. Finally it provides ongoing support for bereaved 

families and friends” (Ternstedt, 1998:29). 

 

2. Hospicevårdens historia 

Den moderna hospicerörelsen har sina rötter i England och grundades av sjuksköterskan 

Dame Cicely Saunders för närmare 40 år sedan. Hon hade uppmärksammat den ovärdiga 

behandling många döende fick och ville göra något för dessa människor (Dehlin, 2006). 1957 

började Cicely arbeta som sjuksköterska på St. Joseph´s hospital i Hackney. Där gav hon sina 

patienter en högre dos av deras medicin för att patienterna skulle kunna prata om deras 

sjukdom och deras önskemål av vilken vård de ville ha. Cicely Saunders vidareutbildade sig 

till kurator och sedan även till läkare. 1967 hade Dame Cicely Saunders lyckats samla ihop 

tillräckligt mycket pengar för att öppna det första hospicet, St. Christofer´s Hospice, i London. 

Hemmet öppnade hon för att förbättra vården för svårt sjuka med obotlig sjukdom (Sheehan, 

Forma, 1996:3). Hospicerörelsen kom till Sverige under mitten av 1970-talet (Regeringens 

skrivelse2004/05:166, s.5) och 1982 öppnades Sveriges första hospice, Bräcke Diakonigård 

(Dehlin, 2006:46). Under senare delen av 1980-talet inspirerade hospicefilosofin många 

vårdinrättningar av omvårdnaden av svårt sjuka och döden (Rapportserie 1993:1, s. 4). Idag 

finns hospice i flera olika städer i Sverige (Dehlin, 2006:46) dock finns det inget barnhospice. 

 

3. Barnhospicets historia 

Nunnan Frances Domenica tillskrivs vara den som införde hospicevård för barn. 1982 

öppnades barnhospicet Helen House i Oxford. Det var det första hospicet för barn i England 

och troligtvis i världen som öppnades. Helen House grundades genom vänskapen mellan 

Frances Domenica och föräldrarna till en mycket allvarligt sjuk liten flicka vid namnet Helen. 

Inspirationen till fenomenet hospicevård för barn fick Frances genom hennes engagemang i 

Helens sjukvård. Flickan hade genomgått en operation för att avlägsna en hjärntumör. Frances 

fanns som stöd vid familjens sida. Hon uppmärksammade att flickans sjukdom var psykiskt 

och emotionellt betungande för föräldrarna. Därför ville hon ge familjen möjlighet att vila ut 

sig genom att ge erbjudandet att ta hand om Helen under veckosluten. Med stödet som 

Frances gav familjen kunde Helen vårdas i sitt hem. Nu kunde uppmärksamheten läggas på 

Helen, vad hon gillade och inte gillade, vilka sånger hon ville skulle sjungas för henne, vilken 

mat hon föredrog, vilka hon ville umgås med m.m. Föräldrarna la märke till den respekt och 
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omvårdnad som Helen fick som individ och att det lades en vikt vid hennes rutiner. Att 

föräldrarna litade på den omvårdnad som Frances gav till Helen gjorde att föräldrarna kunde 

slappna av. Värdet av omvårdnaden som familjen fick gav idén att erbjuda andra familjer med 

samma behov den omvårdnad som Helen och hennes familj fick. Frances Domenica var den 

som 1982 grundade Helen House. Under årens gång har flera hospice för barn byggts upp och 

år 2003 fanns det 35 inrättade barnhospice i England och 7 stycken var i ett projektstadie och 

höll på att växa fram. Vård enligt hospicefilosofin i England betalas med hjälp av 

välgörenhetsdonationer där ungefär 5 % är skattepengar. Dock är procentandelen högre i 

Scotland och Wales (Twigg, 2007:330). 

 

4. Yrkesprofessionerna inom hospicevården 

Döden drabbar inte bara äldre utan hur obegripligt det än tycks vara dör barn t.ex. genom att 

få en obotlig sjukdom. Hospice för barn har utarbetats för att kunna bemöta obotligt sjuka 

barn och deras familjers speciella behov när de är i en situation där de måste konfrontera 

döden. Teamet som tillgodoser barnen och deras familjer det stöd och omvårdnad de behöver, 

består av psykologer, sjuksköterskor, socialarbetare, terapeuter, präster, administratörer samt 

volontärer. Arbetsteamet har fokus på livet och levandet, där barnen och deras familjer är 

ledarna (Amstrong-Dailey, 2001:x). En arbetsgrupp som har fokus på och arbetar med 

anhöriga till obotligt sjuka barn är family support teamet. I deras arbetsuppgifter ingår det att 

uppskatta familjens omvårdnadssystem. Det ska ske redan vid den första kontakten med 

familjen men även vid senare tillfällen. Uppskattningen görs för att familjens styrka ska 

kunna tas tillvara men också för att beräkna i vilken omfattning familjen behöver avlastning 

när det gäller omvårdnaden kring den obotligt sjuka familjemedlemmen. Family support 

teamet ska även fastställa familjernas behov av rådgivning när det gäller vägledning gällande 

ekonomiska och psykosociala frågor. Ofta hjälper personalen inom family support teamet 

familjerna även med frågor kring läkarförsäkringar (eng. medicare) samt vilka rättigheter de 

har (Beder, 2006:49). 

 

Som tidigare har påpekats finns det inte mycket forskat kring professioner på barnhospice 

som arbetar med familjerna till de obotligt sjuka barnen. Dock finns det en hel del forskning 

kring sjuksköterskors arbete inom hospicevården samt hur anhöriga beskriver hospicevården 

och vad de anser om den. Bl.a. har Vera Hedly (1993) gjort en studie kring sjuksköterskors 

upplevelser i deras arbete i hospicemiljö. Resultatet av den studien var att sjuksköterskorna 

upplevde att det var känslomässigt svårt att tillgodose döende patienter det psykologiska 
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stödet. Angående anhörigas beskrivelse av hospicevården har Ternestedts (1994:22) gjort en 

litteraturstudie som visade att anhöriga inom hospicevården i England oftare var involverade i 

vården jämfört med anhöriga inom konventionell vård. I USA gjordes en stor National 

Hospice Study där resultatet blev att anhöriga till patienter inom hospicevården var mer nöjda 

med sin roll än vad övriga anhöriga var. Ett annat resultat var att anhöriga till obotligt sjuka 

människor beskrev hospice som en familj där ingenting var omöjligt. Vidare menade anhöriga 

till obotligt sjuka personer att personalen på hospice hade mer tid och inte var stressade 

(Ternestedt, 1994:22). 

 

III. Teori 
När vi studerar ett fenomen använder vi oss, antingen medvetet eller omedvetet, av en teori, 

vilket är betydelsefullt för forskningsprocessen. Bestämmandet av teori kan jämföras med att 

du väljer vilket fönster du ska se ut genom för att betrakta ett landskap. Resultatet skiljer sig 

beroende på vilket perspektiv du väljer (Larsson, 2005:20). Fokus i den här studien ligger i att 

få en fördjupad kunskap i hur family support teamet på Ty Hafan beskriver sitt arbete och 

vilka roller och funktioner de har utifrån teamets perspektiv. Därav kommer 

forskningsresultaten i undersökningen att relateras till ett rollteoretiskt och 

organisationsteoretiskt perspektiv. 

 

1. Rollteori 

Rollteorin förklarar individers och gruppers beteende utifrån vilka roller de går in i. Teorin 

menar att samhället är en levande enhet där individer utför olika funktioner som leder till att 

systemet fungerar. Individer som tillhör samma grupp har en värdegemenskap vilket bidrar till 

att de beter sig på liknande sätt som i sin tur betyder att ordningen i gruppen stärks. 

Betydelsefulla begrepp inom denna teori är roll, status, position, rollkrav samt rollkonflikt. En 

roll är det som förväntas av en individ som har en position i en grupp. Att ha en roll innebär 

att det ställs både formella och informella regler och normer på rollinnehavaren. Om 

rollinnehavaren hamnar i en rollkonflikt betyder det t.ex. att det finns en oklarhet mellan 

rollinnehavaren och en individ som har en förväntning på vad rollinnehavaren ska utföra. Det 

finns alltid förväntningar på vad en individ i en grupp ska utföra. Om rollkraven är för höga 

eller för svåra bidrar det till att rollinnehavaren får en inre konflikt. Rollteorin kan ses ur två 

perspektiv. Den ena är att människans handlade styrs helt och hållet av den roll som individen 

har. Den här synvinkeln menar att om människans roll tas bort finns inte jaget kvar. Det andra 
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perspektivet menar att rollen endast är en mer eller mindre bred ram där människan själv får 

bestämma hur den ska fylla sin roll (Nilsson, 1996:174). Modernare rollteorier menar att 

individen har en stor handlingsfrihet, dvs. individen kan förändra sin roll. En roll är inte 

förutbestämt, utan den har breda ramar som rollinnehavaren kan röra sig inom (Lundsbye 

m.fl. 2005:89). 

 

2. Organisationsteori 

Organisationer utgör en stor del av dagens samhälle. Redan innan individen föds kommer den 

i kontakt med organisationers omsorg, bl.a. i form av mödravård, andningsövningar och 

pappagrupper. Människan föds i en organisation (sjukhus) och ofta dör den även i en 

organisation (Giddens, 2003:299). Hospice är en organisation där människor med en obotlig 

sjukdom dör på. Max Weber var den som förklarade den första systematiska tolkningen av de 

moderna organisationernas uppkomst. Weber menar att en organisation är i behov av regler 

för att kunna fungera och den behöver lager och register där den kan förvara information. Han 

menade också att organisationen är uppbyggd på ett hierarkiskt sätt där toppen har makten. 

Den anställde inom organisationen har en förväntning på sig att utföra ett visst arbete men att 

dessa förväntningar inte finns på individen när den inte befinner sig inom organisationen. I en 

organisation är det verksamheten som förser den anställde med olika redskap och resurser 

som den kan använda sig av i sitt arbete (Giddens, 2003:301). Förvaltningar och 

industriorganisationer är uppbyggda på ett hierarkiskt sätt. Det betyder att organisationen är 

bygg som en pyramid där den högsta chefen sitter på toppen. Enligt denna modell bryts 

hierarkins kunnande ner desto längre ner individen befinner sig i pyramiden. Varje anställd 

har en chef som bestämmer vilket arbete den ska utföra samt hur den ska utföra arbetet. Den 

position som den anställde har kännetecknas bl.a. genom storleken på lönen, tjänstetiteln, 

storleken på kontoret m.m. Modernare organisationsteorier pekar på det nya 

produktionskonceptet som inte baseras på en hierarki utan på samarbetet mellan individer 

(Svedberg, 2003:253). Teamorganisationer menar att organisationens arbete byggs på den 

goda arbetsgruppen. Teorin har en strävan om att komma ifrån den individuella arbetarens roll 

och regeltillämplighet och från den hierarkiska uppbyggnaden av en organisation. 

Teamorganisationens tankekultur grundar sig på vilken kompetens teamet har tillsammans 

samt gruppens gemensamma engagemang för organisationens mål. Teorin menar att arbetet i 

en organisation ska ses ur ett helhetsperspektiv och inte bara på de delmoment som utförs 

(Svedberg, 2003:262). 
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Organisationer kan utgöras av privata, offentliga samt frivilliga verksamheter. Inom offentliga 

organisationer pratas det ofta om makt, regler och hierarki (Repstad, 2005:239-250). 

Offentliga och privata organisationer har en del likheter men också skillnader. I en offentlig 

verksamhet är arbetet mer komplext eftersom det ofta bygger på politiska kompromisser och 

en samhällelig demokratisk värdegrund (Svedberg, 2003:273). Frivilligorganisationer utgör 

en självklar del av den engelska välfärdsproduktionen till skillnad från den svenska 

välfärdsmodellen. Det positiva med frivilliga organisationer är att dem är mindre byråkratiska 

och mera flexibla. Frivilligorganisationernas arbete gör att de kan etablera starkare relationer 

med klienterna (Grosse, 2005:42-53). Hospice är en frivilligorganisation som är oberoende 

statliga donationer (Twigg, 2007:330). 

 

IV. Metod 
1. Val av vetenskapsteoretisk ansats 

Hermeneutik betyder tolkningslära eller förståelselära (Grönmo, 2006:369). En hermeneutisk 

ansats passar bra till studier vars syfte är att studera, forska och försöka förstå ett fenomen 

(Patel & Davidson, 2003:28). I en hermeneutisk ansats pendlar forskaren mellan ett 

helhetsperspektiv och delarna (Grönmo, 2006:369). Den hermeneutiska ansatsen passar därför 

bra i min undersökning eftersom grunden till studien är tolkningar av family support teamets 

beskrivelser av deras arbete, roller och funktioner i hospicemiljö för barn. Jag har använt mig 

av den hermeneutiska ansatsen där jag har pendlat mellan ett helhetsperspektiv och delarna 

(Grönmo, 2006:369). För att förstå vad family support teamet har för roller och funktioner har 

jag satt in teamet i ett sammanhang. Att förklara teamets roller och funktioner utan att sätta in 

det i ett sammanhang skulle inte ge oss någon större nytta. Under hela forskningsprocessen 

har det skett en pendling mellan teamets roller och funktioner (delen) och deras arbete i 

hospicemiljö för barn (helheten). Processen har skett parallellt med en pendling mellan text 

(intervjuer), tolkning och förståelse, nya texter, nya tolkningar och ny förståelse (Patel & 

Davidson, 2003:31). Studien genomsyras av dubbel hermeneutik eftersom tolkningarna har 

skett utifrån olika perspektiv, dels från family support teamets egna tolkningar, min tolkning 

av teamets egen förståelse i samband med min förförståelse samt helhetsförståelse (Grönmo, 

2006:369). 

 

 

 



10 
 

2. Metod och instrument 

Min ambition med studien har varit att få en fördjupad kunskap kring family support teamets 

egna beskrivelser av deras arbete, roller och funktioner på barnhospice. Det ledde mig till att 

genomföra undersökningen med hjälp av en kvalitativ metod, vilket är induktiv, tid – och 

kontextbunden och följer en viss struktur (Grönmo, 2006). Anledningen till att 

undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ studie baserades på att studien sökte 

efter en fördjupning samt att resultatet ska presenteras i form av text och inte siffror. Dvs. 

syftet var inte att visa hur ofta en arbetssituation uppstår utan avsikten var att studera vilka 

arbetsuppgifter och vilken roll och funktion som family support teamet har (Grönmo, 2006). I 

studien har jag även använt mig av dokument som fanns tillgängliga på barnhospicet. I 

intervjuerna använde jag mig av en strukturerad intervjuguide med anledning av att det 

engelska språket delvis var en barriär för mig (Patel & Davidson, 2003:78). Intervjufrågorna 

baserades på studiens syfte och var indelade i tre kategorier. Den första skulle ge en 

bakgrundsbeskrivning om respondenterna, den andra kategorin var frågor kring själv arbetet 

som de utför och den tredje kategorin innefattade frågor kring intervjupersonernas egna 

upplevelser av arbetet som de utför. Innan själva intervjuerna utfördes skickade jag frågorna 

till respondenterna för att de skulle få tid på sig att förbereda sig. Vid intervjutillfällena 

spelades intervjuerna in på band därefter skrevs de ner på engelska och sedan översattes de till 

svenska. Intervjuerna spelades in för att öka tillförlitligheten och trovärdigheten av 

studieresultatet (Repstad, 1999:70). Jag hade även frågat om de kunde skriva ner deras svar 

för att öka undersökningens trovärdighet. Grundtanken bakom det nedskriva materialet var att 

jag skulle använda mig av det som en säkerhet ifall jag inte skulle förstå någon av 

respondenterna under intervjuerna. För att få en ännu mer ökad kvalitetssäkring var min 

mening att återvända till respondenterna med utskrifterna av intervjuerna för att få ett 

godkännande av dem. Men teamet ansåg det inte vara nödvändigt därav återvände jag aldrig 

med materialet som kom till under intervjuerna. För att undvika missuppfattningar mellan mig 

och respondenterna bad jag dem att få återkomma om jag hade några frågor eller om det 

saknades någon information. Under forskningsprocessen lyfte jag fram och analyserade 

gemensamma och olika faktorer från intervjuerna (Grönmo, 2006:28). 

 

3. Urval och datainsamling 

Min studie har jag genomfört i Cardiff, Wales, på ett hospice för barn, ett s.k. Children’s 

hospice som heter Ty Hafan. Valet att utföra studien i Wales baserades på att Sverige inte har 

något hospice för barn, att hospicefilosofin har sina rötter i England (Regeringens skrivelse 
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2004/05:166, s.5) samt att det första barnhospicet i världen öppnades just i England (Twigg, 

2007:330). Att intervjua och fokusera mig på personalen inom family support team föll sig 

naturligt eftersom avsikten med studien var att få en fördjupad kunskap kring personalens 

beskrivelse av vilka roller och funktioner de har i sitt arbete inom hospicemiljö för barn. Jag 

fick kontakt med family support teamet genom en nära anhörig till mig vars barn har levt på 

barnhospicet. Första kontakten togs med ”social workern” som ingår i teamet. I sin tur 

rekommenderade hon tre andra personer i arbetsgruppen som ville delta i studien. Jag 

intervjuade mina respondenter under tre heldagar. Första tillfället var den 20 april -07, andra 

tillfället var 23 april -07 och den sista intervjun skedde den 26 april -07. Under dessa heldagar 

fick jag även tid att tillbringa tillsammans med de obotligt sjuka barnen och den övriga 

personalen på Ty Hafan. Family support teamet består av sex professionella yrkesmänniskor, 

en ”manager”, en ”social worker”, tre ”family support workers”, samt en ”family support 

assistant”. De som ingick i studien var ”managern”, som har en utbildning i O levels – 10, A 

levels – 2, BSC Psychology, Registered Mental Nurse, Cuuwently studying for MA in Health 

Care laws and ethics. Den andra intervjupersonen var ”social workern” som har en 

kvalificerad socialarbetarutbildning där hon även har specialiserat sig inom rådgivning. Den 

tredje respondenten var ”family support worker” som har en utbildning som benämns som 

degree level – BSC Childhood studies. 8 O levels – engelska, matte, welsh, humanistisk 

biologi, geografi, ekonomi, engelsk litteratur. Den fjärde och sista intervjupersonen var 

”family support assistant” som har utbildningen 11 GCSE´S A-C grade och 3 A-C grade – 

comprehensive school. BTEC national diploma – Childhood studies, college. 

 

4. Etiska överväganden 

I en kvalitativ undersökning är det forskaren som är instrumentet som hämtar in och 

analyserar materialet. Forskaren som är ett mänskligt instrument i en kvalitativ studie ger en 

möjlighet till att ta in meningsfull kunskap. Men en sådan studie kan även utgöra en risk som 

är att forskaren begränsas i egenskap av att vara mänsklig, dvs. den kan begå misstag och låta 

personliga värderingar färga studien (Merriam 2006:50). Eliasson (1995:27) menar att ett 

fenomen inte bara ska undersökas utifrån. Utan forskaren ska försöka förstå hur fenomenet 

upplevs av olika parter. Eliasson (1995:27) menar vidare att det är av vikt att både ha ett 

inifrån – och utifrånperspektiv, likväl som att ha en närhet och försök till inlevelse som 

distanserad analys. Eftersom ett barn som var en nära anhörig till mig hösten 2005 levde i 

slutskedet av hennes liv på Ty Hafan tillsammans med hennes föräldrar har jag i min 

undersökning en förförståelse utifrån anhörigperspektiv samt föräldraperspektiv. Dvs. jag har 
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en förförståelse till hur fenomenet upplevs av olika parter. Men min förförståelse medför en 

risk till att mina studieresultat blir färgade. Det finns även en risk att resultaten kan bli 

påverkade av mina emotionella reaktioner. Under skrivprocessen har jag försökt hålla distans 

från de privata relationerna som jag har till barnhospicet samtidigt som jag har försökt hålla 

en närhet till min undersökning. Distansen hölls genom samtal med familj och vänner där jag 

arbetade med vad som var studiens syfte samt vad som var personliga relationer till Ty Hafan. 

 

I mars 2007 togs första kontakten med family support teamet på Ty Hafan, där arbetslaget 

godkände att jag skulle utföra min studie i deras arbetsgrupp. Innan jag åkte till Wales bokade 

jag in tider för intervjuerna. Jag skickade även ett brev till teamet där jag presenterade mig 

själv, studien och syftet med den. I uppsatsen har jag inte hållit yrkesgruppens arbetsplats 

anonym då de själva talade om för mig att de inte önskade det. Dock har jag inte nämnt några 

personnamn (Grönmo, 2006:28). 

 

V. Resultat och analys 
Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i 5 kapitel. Den första delen är en 

bakgrund till vad barnhospice erbjuder för omvårdnad, hur barnhospicet Ty Hafan har växt 

fram och vad arbetet inom hospicet är baserat på samt vilka arbetsteam som finns på Ty 

Hafan. Den andra delen av resultatet beskriver family support teamet som en del av en 

organisation och vilka arbetslinjer teamet har. Den tredje delen presenterar vilka 

arbetsuppgifter family support teamets har. Det fjärde avsnittet framställer vikten av ett 

fungerande samarbete mellan det tvärvetenskapliga arbetslaget. Den sista och femte delen 

beskriver intervjupersonernas egna upplevelser av deras arbete. 

 

Bakgrund 
Följande kapitel börjar med en presentation av barndödligheten i England. Därefter kommer 

en beskrivning av barnhospice i allmänhet och Ty Hafan samt en presentation av 

barnhospicets tvärvetenskapliga arbetslag. Jag anser denna presentation vara viktig med 

anledning av läsaren ska kunna sätta in family support teamet i ett sammanhang. 

 

1. Barndödligheten i England 

Dödligheten bland barn har sjunkit dramatiskt under 2000-talet. Siffror har visat att under 

1980 var dödligheten bland barn i England betydligt högre än den är idag. I åldrarna 1-14 år 
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dog 31 barn av 100 000 barn och bland dem som inte hade hunnit fylla 1 år dog 12 barn av 

1000 barn. Under år 2002 registrerades det att 15 barn av 100 000 barn dog i åldrarna 1-14 år. 

För barn som inte hade hunnit fylla 1 år var dödligheten 5,2 barn på 1000 barn. Trots 

förbättringarna i sjukvården måste en del barn, ungdomar och deras familjer ibland inse att det 

inte går att undkomma den förtidiga döden. År 2003 visade siffror på att 12 barn av 10 000 

barn (15 – 20 000 barn) i England led av en obotlig sjukdom, dock framkom det inte vilken 

ålder dessa barn var i. Ungefär hälften av de obotligt sjuka barnen var i behov av palliativ 

vård (Twigg, 2007:290). 

 

2. Barnhospice 

Barnhospice stödjer barn och ungdomar som förväntas dö innan eller kort efter att de har 

uppnått vuxen ålder (adulthood) (Twigg, 2007:330). Den här vårdformen är till för barn som 

har en gradvis ökande eller icke-ökande störning i det centrala nervsystemet eller musklerna, 

barn som har ett medfött fel i ämnesomsättning, barn som har drabbats av cancer eller har 

medfödda avvikelser som är obotliga. Stödet ges genom hjälp i det egna hemmet eller i 

speciella inrättade hospice för barn. Hospiceteamet som hjälper barnen och deras familjer med 

det stöd och omvårdnad som de är i behov av, både medicinskt och emotionellt har höga krav 

på sig. Många familjer väljer bort att ha sitt barn boende på hospice. Om familjen bor inom 

reseavstånd väljer den oftast att vårda barnet i det egna hemmet. Som ovan nämnts sträcker 

hospicevårdens gränser sig till att erbjuda hospicevård i hemmet och det är den vårdformen 

familjer som vill att deras barn ska dö i hemmet använder sig av (Twigg, 2007:322). 

 

3. Ty Hafan 

Barnhospicet Ty Hafan ligger i Cardiff, i södra Wales, England. Hospicet öppnade upp sina 

dörrar måndag den 25 januari 1999 med hjälp av välgörenhetsdonationer där det hade samlats 

in tre miljoner engelska pund under en tioårig insamlingskampanj. Innan dess fanns det inget 

barnhospicet i Wales. Hospicet är speciellt designat för att ge lindrande vård och stöd till barn 

som inte kommer att nå vuxen ålder, dvs. barn upp till 19 år som har drabbats av en obotlig 

sjukdom. Det kan vara föräldrar, släkt eller professionella arbetare som ansöker om vård till 

ett barn som har en obotlig sjukdom. Ansökan om vård på barnhospicet kan ske genom brev, 

telefonsamtal samt via ett e-mail eller ett fax. Dock måste barnets föräldrar alltid ge sitt 

godkännande innan vården kan ges till barnet med den obotliga sjukdomen. Barnen som 

kommer till Ty Hafan bor där veckovis. Barnens föräldrar får också bo på Ty Hafan under 

tiden som barnen befinner sig där om de önskar det. En del barn stannar där under 
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veckosluten andra bor där under vardagarna och åker hem på helgerna. Dock bor de där 

maximalt 2 veckor i följd. 

 

Ty Hafan har grundat en innehållsrik service där den tvärvetenskapliga arbetsgruppen 

erbjuder planering av vård i slutskedet av barnets liv. Hospicet har fokus på att ge barn med 

en obotlig sjukdom en aktiv lindrande vård, psykosocialt stöd, emotionell stöd och spirituell 

omvårdnad. Barnhospicet ligger framför havet och har tio sovrum för barnen och åtta rum för 

föräldrarna. Den tvärvetenskapliga arbetsgruppen arbetar inte bara med att ge barnen med en 

obotlig sjukdom stöd utan de stödjer och hjälper även barnens sörjande familjer både före och 

efter att barnet har dött. Personalen som arbetar med att hjälpa barnens familjer och anhöriga 

genom deras sorgprocess ingår i family support teamet (www.tyhafan.org). 

 

4. Det tvärvetenskapliga arbetslaget på Ty Hafan 

För att kunna ge den bästa möjliga vården till döende människor och deras anhöriga ska 

hospiceteamet bestå av ett fungerande tvärvetenskapligt arbetslag (Ternstedt, 1994:22). Ty 

Hafans tvärvetenskapliga arbetslag består av tre arbetsteam samt administrativ personal. De 

olika teamen är care teamet, activity teamet samt ett family support team. I teamen ingår bl.a. 

en barnspecialist inom palliativ vård och en barnspecialist inom psykoterapi. I arbetslaget ska 

det även finnas volontärer samt präster. När familjerna på hospicet är i behov av en präst 

ringer professionerna in en präst. Här nedan kommer en karta över vilka chefer som finns på 

Ty Hafan samt de tre olika teamens uppdelningar. 

1.1 Karta över anställda på Ty Hafan (broschyr från Ty Hafan) 

Chief Executive 

Support Services 
Manager 

Assistant Director of 
Care – Professional 
& Supplementary 

services

Assistant Director 
Of Care – Clinical 

Services  

Director of Care 
Services 

Secretary 
General Office Assistant 

House Co-ordinator 
Maintenance 

Vale Cleaning Company 

Head Chef 
Chef 

Catering Assistant 

Activity Team Manager 
Activity Worker x 3 

Complementary Therapist 
Physiotherapist 
Music Therapist 

Outreach Play Practitioners x 2 

Family Support Workers x 3 
Family Support Assistants x 1 

Social Worker  

Clinical Development  
Facilitator 

Care Team Leader x 6 

Care Team Home Liaison 
Co-ordinator 

 

1.1 Managerial Structure 
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Den administrativa personalgruppen har en ordförande som leder hela organisationen (chief 

executive). Hans arbetsuppgift är att kontrollera och bevilja planeringen av hospicets 

ekonomin. Ty Hafan har en ledningschef som är ansvarig för att administratörerna samordnar 

och assisterar alla teamen på Ty Hafan. Han måste försäkra sig om att barnens och familjernas 

behov är i fokus och tillgodoses. Han har även i uppgift att kontrollera att Ty Hafan har 

ekonomiska resurser för att kunna ge den bästa möjliga lindrande vården till barn och familjer 

både i nuet och i framtiden. Hospicets ordförande och ledningschef har en gemensam assistent 

som har i arbetsuppgift att barnhospicets service flyter på samt att huvudkontoret alltid är 

bemannat. Barnhospicet har en provisorisk finanschef som är ansvarig för all planering av 

ekonomin. Ty Hafan har även en finansmanager som har hand om den dagliga ekonomin samt 

att hon kontrollerar de 50 000 donatorernas inbetalningar. Hospicet har en anställd som är 

ansvarig för att räkningarna och arbetsgivaravgiften betalas. Det finns ytterligare två anställda 

som kontrollerar att räkningarna betalas in i tid. Ty Hafan har även två anställda som tar hand 

om donationsarbetet. De samlar in pengar genom olika arrangemang samt skriver tackbrev till 

dem som har donerat pengar till barnhospicet. En annan profession som ingår i den 

administrativa arbetsgruppen är ”human resources managern” (director of care service). 

Managern är ansvarig för personalens hälsa och välbefinnande för att de i sin tur ska kunna ge 

ett innehållsrikt stöd och omvårdnad till barnen och familjerna som finns på hospicet. Human 

resources managern har en assistent som kontrollerar och stödjer managern i hennes arbete 

(broschyr från Ty Hafan). 

 

Personalen som arbetar direkt med barn och deras familjer och som finns tillgängliga på Ty 

Hafan ingår i care teamet, activity teamet och i family support teamet. Care teamet består av 

högt utbildad och erfaren personal som är duktig på att ta hand om barn som behöver de mest 

komplicerade läkarundersökningarna. Teamet har ca 30 stycken anställda sjuksköterskor. 

Care teamet har en chef och sex stycken personalchefer. Sjuksköterskornas arbete är att ge en 

medicinsk omvårdnad till barnen med en obotlig sjukdom och se till att de får en minnesvärd 

tid på hospicet. Care-teamet har även i uppgift att barnet äter, är tvättat och har på sig rena 

kläder. Hospicets barnläkaren finns på Ty Hafan en gång i veckan och det finns alltid 

möjlighet att få rådgivning av honom via telefonkontakt. Barnspecialisten inom psykoterapi 

besöker Ty Hafan två gånger i veckan. Hennes arbete är att försäkra sig om att alla barnen får 

en god omvårdnad och blir behandlade på ett bra sätt (broschyr från Ty Hafan). 
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Activity teamet finns som ett komplement för care teamet. De professioner som ingår i teamet 

är en manager, tre activity workers, en terapeut, en psykoterapeut, en musikterapeut samt två 

”outreach play practitioner”. Teamets huvuduppgift är att ordnar med roliga och stimulerande 

aktiviteter för alla barn med en obotlig sjukdom som befinner sig på barnhospicet. Barnens 

ålder eller deras förmåga utgör inget hinder utan aktiviteter ordnas för alla. Activity teamet 

arrangerar även utflykter för de obotligt sjuka barnen samt att de tillsammans med family 

support teamet ordnar med evenemang för barnens anhöriga. Vid högtider såsom jul och påsk 

ordnar de med minnesceremonier för familjerna (broschyr från Ty Hafan). 

Family support teamet består av sex professionella arbetare varav en är manager där alla har 

olika yrkeserfarenheter och utbildningar. Sjuksköterskorna inom family support team är 

kvalificerade att arbeta med hela familjen och inte endast med de obotligt sjuka barnen Det 

gemensamma med teamets anställda är att de har ett engagemang att arbeta med obotligt sjuka 

barn och deras familjer. De har alla en stor erfarenhet av att arbeta med att vårda barn och 

familjer i kriser. Teamet erbjuder ett omfattande psykologiskt stöd där familjerna får stöd och 

hjälp både före och efter barnets död. Det tvärvetenskapliga arbetslaget fungerar som ett 

komplement för varandra i hospicevården som Ty Hafan erbjuder (broschyr från Ty Hafan). 

 

Family support teamet en del av Ty Hafan 
Family support teamet är en del av en organisation. Utan organisationens existens skulle inte 

teamet finnas. I följande avsnitt förklaras organisationens och teamets riktlinjer i arbetet med 

familjer och anhöriga som har ett obotligt sjukt barn. 

 

1. Family support teamet som en del av en organisation 

För att en organisation ska fungera måste den bestå av människor. Det paradoxala är att en 

organisation existera utan människor men den fungerar inte utan människors handlingar 

(Ahrne, 2001:157). För att tillhöra en organisation behövs ett medlemskap eller en 

anställning. Att gå med i en organisation innebär ett åtagande och en anställning medför vissa 

förväntningar på den anställde. En individ som har en anställning i en organisation har 

accepterat att arbetsplatsen mer eller mindre kommer att ställa krav på vilket arbete den ska 

utföra och när den ska göra det (Ahrne, 2001:159). Ty Hafan är ett socialt fenomen som 

består av relationerna mellan de som finns på barnhospicet (Svedberg, 2003:251). Ty Hafan är 

en organisation som måste anställa professionella yrkesmänniskor för att den ska fungera. 

Såsom hospicefilosofin menar att ett tvärvetenskapligt arbetslag är ett krav för att den bästa 
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möjliga vården ska kunna ges till barn med en obotlig sjukdom och deras familjer 

(Qvarnström, 1993:144) har organisationen anställt de olika yrkeskategorierna. Family 

support teamet är ett av de tre arbetsteamen på Ty Hafan. Det består av en manager, tre family 

support workers, en social worker samt en family support assistant. Alla har de olika 

utbildningar och yrkeserfarenheter. Men det gemensamma för teamet är att det arbetar med 

samma grupp människor och har samma ändamål i arbetet. 

 

2. Family support teamets riktlinjer 

Familjer som har ett barn med en obotlig sjukdom och som har blivit remitterade till Ty Hafan 

och fått vården beviljad har tillgång till family support teamets service. För att verksamheten 

på en arbetsplats ska bli mer förståelig underlättar det att vara insatt i organisationens logik 

(Svedberg, 2003:251). Här nedan presenterar jag några citat från respondenterna som visar på 

vilka riktlinjer de har i sitt arbete. 
 

“… The philosophy that I use in my work is each family have the right to the service that 

they need to be able to take care of that child and I think that each family have the 

capacity to take care of the child, they just need the right support and the right services to 

be able to do that, I do think that most of the families have the necessary coping skills to 

do that…”  

Manager, 45 years old 

 

“… The family is directing you to the way they wane to go…Every family is different, you 

can’t go in and say this is the idea how I going to do…For me personally I suppose that 

families are comfortable with me, that we have a open and honestly relationship…”  

 

Social worker, 46 years old 

 

“... Ty Hafans mission statement says that we provide a home-to-home atmosphere and 

take care for the children through the illness and through the death. But then we all got 

one unofficial one… my own is that I always need to do my best, and how difficult it is, 

it’s 100 times worse for the children and families…”  

 

Family support worker, 36 years old 
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“… Yes actually, Ty Hafan, do have a philosophy that provides care for families in a safe 

and comfortable environment and be a non-judgement and that is what we are meant to 

do…My own is honestly and empathy, make sure that we are doing everything we can for 

this families…it’s my motivation, I suppose it’s what make me going…”  

 

Family support assistant, 29 years old 

 

Family support workern och family support assistant uppgav att Ty Hafans riktlinje är baserad 

på hospicefilosofin. De menar att hospicet eftersträvar att barnen och deras familjer ska tas 

om hand om i en hemmaliknande miljö där barnet ska få stöd genom sin sjukdom och död. 

När individer handlar åt en organisation blir deras beteende mindre spontant. Organisationens 

riktlinjer följs och därför uppkommer en delning mellan känslor och åtgärder (Ahrne, 

2001:164). Hur stor uppdelning det är mellan dessa två faktorer är beroende på vad det är för 

en organisation. Som ovanstående citat visar framkom det i studien att respondenterna inte har 

några specifika riktlinjer om hur de ska utföra sitt arbete inom teamet men att var och en har 

sin egen riktlinje som den följer. Teamet har en stor handlingsfrihet. Intervjupersonerna har 

inte några uttalade krav på hur arbetet ska utföras utan endast vilket arbete som ska utföras. 

Respondenterna menar att de arbetar parallellt med deras känslor kontra organisationens 

riktlinjer. För att en organisations arbete ska fungera bottnar den alltid i en sammanhållning 

(Ahrne, 2001:161). Genom en anställning accepterar den anställde att det ställs krav på vilket 

arbete som den ska utföra och hur den ska utföra det (Ahrne, 2001:159). I studien framkom 

det även att fastän det inte finns några krav på hur arbetet ska utföras har organisationen 

förväntningar på vilket arbete family support teamet ska genomföra. Trots att varje respondent 

har sin egen riktlinje visade studien att teamet har gemensamma normer som de följer. De vill 

bygga upp en ärlig relation med barn och familjer där stödet och hjälpen som de ger till 

barnen och deras familjer baseras på familjernas behov. Respondenterna menade att det är 

familjerna som leder dem i deras arbete. 

 

Family support teamets arbete 
I följande kapitel kommer en presentation av family support teamets arbete, roller och 

funktioner på Ty Hafan. 

 

1. Family support teamets arbetsuppgifter 

När sociologer ska förklara en organisation tydliggör de oftast vilka roller och funktioner som 

ingår i organisationen (Repstad, 2004:56). Handlingar som utförs av organisationer görs alltid 
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med hjälp av en människas agerande (Ahrne, 2001:162). Här nedan presentera jag citat från 

respektive respondent på frågan angående vilka deras arbetsuppgifter är: 
 

“… I manage the family support team, so that’s a part of my job. I also manage the 

activity team, I provide some clinical help for the families, so I still have some errand. I 

provide educations, support and training for college’s and in the community…” 

 

Manager, 45 years old 

 

 

“… been able to give them information so they can make their own decision and choices. 

Not to take the power away from them and do it for them. It’s very easy as a social 

worker to go in and say this is what you can do, I go and do it for you and arrange and 

setting all up. It’s not what it’s all about, it’s to powering the families so they now how 

and what they are doing, so it’s what I follow…”  

Social worker, 46 years old 

 

“... I manage 50 children and their families. I invite emotional, psychology and practical 

support including pre- and pro- bereavement. It’s a little bit of every thing, a little bit of 

social worker, a little bit of a nurse, a little bit funeral director… many different hats, you 

have to change the role you have…” 

 

Family support worker, 36 years old 

 

“… I do a lot, but the main part of my job is to provide psychology and emotional support 

to families… very often do they need someone to talk to…” 

 

Family support assistant, 29 years old 

 

På Ty Hafan finns det tre olika arbetsteam som utför handlingar åt organisationens vägnar. 

Det tre olika teamen är family support teamet, care teamet samt activity teamet. Family 

support teamet är en subgrupp i barnhospicets tvärtvetenskapliga arbetslag. Barnhospicet ger 

teamet resurser, motiv och redskap för att kunna utföra olika handlingar medan de anställda 

inom teamet bidrar med en kropp, en röst, ett ansikte och kunskap i arbetet (Ahrne, 

2001:162). Som det framkommer från citaten ovan innebär arbetet inom family support 

teamet att ha olika roller. Teamet arbetar med barnen och deras familjer. Teamets arbete är 

baserat på en holistisk omvårdnad och i det unika i det individuella barnet och dennes familj. 

Holismen arbetar med en helhetssyn på människan. Den omfattar patienters fysiska, 



20 
 

känslomässiga, sociala, ekonomiska och andliga behov, deras syn på den egna sjukdomen, 

och sjukdomars påverkan på deras förmåga att tillgodose egenvårdsbehov (Dossey, Keegan, 

Guzzetta, Kolkmeier, 1995:7). Respondenterna ansåg att genom en planerad omvårdnad med 

fokus på hela familjen ger möjligheten till att barnet med en obotlig sjukdom och dennes 

familj kan få en så fin sista tid som möjligt tillsammans. Respondenterna uppgav att deras 

arbetsuppgifter är att ge familjerna terapeutiska behandlingar av en praktisk, emotionell, 

psykosocial eller spirituell natur. Dvs. att familjerna exempelvis förbereds på barnets död, att 

de får stöd genom sorgprocessen både före och efter att barnet har dött och får hjälp med att 

planera begravningen. Teamet fungerar även som rådgivare och advokater för både familjerna 

och barnen. Med advokat menas det inte i bemärkelsen advokat utan att om familjen eller 

barnet inte kan föra fram sin talan ska family support teamet göra det. Familjerna har också 

tillgång till telefonkontakt med family support teamet, där familjerna kan nå det per telefon 

dygnet runt. Respondenterna poängterade att de arbetar individuellt med familjerna men hela 

teamet måste känna till alla familjer som är aktuella på Ty Hafan. Det är som en säkerhet ifall 

de skulle vara tvungna att stödja en familj när någon annan i teamet är sjuk. Respondenterna 

menar att den största skillnaden mellan teamets arbete och de andra professionella på Ty 

Hafan är att family support teamet är det enda arbetslaget som arbetar med föräldrarna och 

som finns kvar i deras liv efter att barnet har dött. 

 

En arbetsuppgift som teamet har är att stödja syskon till de obotligt sjuka barnen genom deras 

sorgeprocess både före och efter barnet har dött. Arbetet genom sorgprocessen sker bl.a. 

genom att göra minnes boxar där de samlar minnen om det döda syskonet. De gör en sagobok 

om deras liv och försöker få syskonet att förstå döden och vad den innebär. Teamet ordnar 

möten för sörjande syskon för att de ska kunna träffas och bygga upp en vänskap med andra 

syskon som har förlorat en bror eller syster. Teamet tror på att glädje som terapi är ett viktigt 

sätt att arbeta med syskon till obotligt sjuka barn. Därför arrangerar respondenterna en gång 

om året en aktivitets - dag för alla syskon till de obotligt sjuka barnen som lever och till de 

barn som har gått bort. 

 

Vad som framgick i studien var att respondenterna i grunden har samma arbetsuppdrag fastän 

de inte har samma utbildning. Managerns arbete skiljer sig mest från det övriga teamets 

arbete. Hon uppgav att hon inte har lika mycket direktkontakt med familjerna eftersom hon är 

manager för både family support teamet och activity teamet och är assistent för care 

managern. Att vara manager innebär att hon vägleder och har handledning för de olika 
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teamen. Handledningen med teamen ger hon i samarbete med en family support worker, dock 

inte den som ingår i studien. Managern ger även en viss medicinsk rådgivning till familjerna. 

När managern arbetar med familjerna ger hon rådgivning både individuellt och gemensamt 

med hela familjen. Hon vägleder familjen genom döden och döendeprocessen för att familjen 

ska få kännedom om att det som de går igenom är en normal process. En annan skillnad som 

finns bland professionerna i teamet är att family support assistant inte tar hand om 

jourtelefonen på helgerna. De andra inom teamet har jouren var sitt veckoslut, dvs. fredag 

efter 17.00-tom söndag. Social workern menar att i övrigt har hela teamet samma 

arbetsuppgifter, skillnaden är att alla är på olika nivåer av lönen eftersom de har olika 

yrkeserfarenheter. 

 

Family support workern jämförde hennes arbete med att byta hattar. Så smidigt som det är att 

byta en hatt anser hon att hon måste kunna byta roll i sitt arbete som sörjande familjer 

vägleder henne i. Rollteorin menar att det finns fyra olika uppenbara termer som har betydelse 

inom denna teori. Termerna är position, förväntningar, roll och beteende. Position betyder att 

de anställda i family support teamet har olika medlemskap i gruppen. En är manager, en är 

social worker, en är family support assistant och tre är family support workers, varav en av 

dem ingår i min undersökning. De olika positionerna skulle inte finnas om teamet inte hade 

funnits. Dock är family support teamet i sig själv en position inom Ty Hafan. Om inte 

barnhospicet hade funnits hade teamet inte heller existerat. Dvs. en position förutsätter att det 

finns en annan. Termen förväntningar handlar om att det finns förväntningar på en position. 

Ex. är att övrig personal på Ty Hafan har en förväntning på att family support teamet arbetar 

med att stödja familjer genom deras sorgprocess efter att deras barns har dött. 

Förväntningarna på teamet finns både som nedskrivna och diffusa regler. De skrivna reglerna 

som finns för family support teamet är hospciefilosofin som Ty Hafans arbete är baserat på. 

En annan skriven regel är att family support teamet ska arbeta med att hjälpa familjer genom 

deras sorgprocess. Men teamet har inga skrivna regler på hur de ska bidra med stöd utan de 

regler som finns är vilket stöd de ska bidra med. Beteende handlar om hur respondenterna 

utför sitt arbete, men även vad de inte utför. Vilken roll aktören har är beroende på vilken 

position den har och vad det förväntas av aktören. Position och förväntningar leder till ett 

beteende. Sammanfattningsvis betyder det att arbetaren inom family support teamet har en 

position i teamet där det finns förväntningar på vilket beteende den ska ha. Det är en process 

som skapas och processen är en roll. Processen gör att family support arbetaren arbetar på ett 

sätt i förhållande till sin roll (Trost & Levin, 2004:150). 
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Studien visade att family support teamet har en stor handlingsfrihet i deras arbete. 

Organisationen ger teamet handlingsutrymme i deras arbete. Ramarna inom teamets arbete är 

vida och respondenterna får själva fylla rollen med beteende. Respondenterna menade att 

begränsningar i arbetet medför mer hinder än fördelar i deras arbete. Detta med anledning av 

att varje familj är unik och har olika behov. Intervjupersonerna menade att varje anställd inom 

teamet har en identitet och personlighet som den klär sin roll med och har olika sätt att utföra 

arbetsuppgifterna på (Nilson, 1996:175). 

Avslutningsvis menade intervjupersonerna att mycket av teamets arbete involverar döden, 

döendet och sorgen både före och efter ett barn har dött. Många gånger har människor utanför 

organisationen velat veta hur de klarar av arbetet med sörjande föräldrar och obotligt sjuka 

barn. Respondenterna uppfattar sitt arbete som en förmån att få tillgång till att träda in i dessa 

familjers liv. Som family support assistant sa: ”I laugh as much as I cry in my work”. 

 

2. Nyckelord: Flexibilitet 
 

“… Flexibility is a keyword in my work…” 

Manager, 45 years old 

 

Vad respondenterna återkom till under hela studien var att flexibilitet är ett måste i deras 

arbete inom family support teamet och att arbetet innebär en mix av glädje och sorg. Såsom 

varje familj har olika behov måste medlemmarna i teamet kunna vara flexibla i sitt arbete. 

Dvs. flexibilitet i arbetet är tvunget för att kunna tillgodose familjernas behov. Med flexibilitet 

menar respondenterna inte bara arbetstiderna utan även synsättet på olika situationer. 

Managern poängterade att det finns tillfällen teamet inte samtycker med familjerna. I sådan 

situation måste respondenterna acceptera familjernas önskemål och synpunkter. 

Intervjupersonerna måste även vara flexibla med att direkt arbeta med familjerna men även 

kunna arbeta med pappersarbete på kontoret. Officiellt arbetar hela teamet 37 ½ h/vecka, 

måndag – fredag 9.00-17.00, vilket är heltidsarbete. Dock arbetar teamet fler timmar med 

anledning av att när en familj mår dåligt, är i behov av stöd och hjälp eller om respondenterna 

arbetar med en familj kan de inte sluta mitt i arbetet för att klockan är 17.00. Syskon går i 

skolan, föräldrar jobbar dagtid därav måste respondenterna kunna träffa familjen på kvällar 

och ibland på helgerna. Annat exempel när flexibilitet är ett krav är när ett barn dör. Family 

support teamets arbetare måste kunna åka till föräldrarna vilken tid det än är på dygnet. Det 

med anledning av att det är då familjen behöver professionell hjälp som mest. 
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Intervjupersonerna menade att flexibiliteten är ett måste i deras arbete och ger dem en stor 

handlingsfrihet. Family support teamet har breda ramar i arbetet men teamet har vissa 

begränsningar inom organisationen eftersom det är barnet med den obotliga sjukdomen och 

dennes familj som styr arbetet som arbetslaget ska utföra (Nilsson, 1996:174). Men 

respondenterna menade att det inte är ofta familjerna begränsar teamet i deras arbete, utan 

anhöriga är tacksamma för det stöd och den hjälp som family support teamet erbjuder. 

 

3. Eftervård till familjerna 

Många professioner lägger fokus på det obotligt sjuka barnet. Men det är viktigt att inte 

glömma bort att det är nödvändigt att stödja och hjälpa hela familjen efter det att barnet har 

dött. Social workern menar: 
 

 

“… We are the only ones who really deal with pre– and pro- bereavement… like I said 

before, it’s a very difficult area to approach with families, but hopefully by building up 

relationships, it will come a time when they actually come and say I think I need to talk 

about planning my child’s death now… I would say that the pre- and pro- bereavement 

work we do, going through the difficult time when the child is dying, arranging the 

ceremony, doing order services is some of the things I do in my job, but more important 

or most important for the families is when the child has been buried or cremated… we are 

still there, other professional have to leave, social workers have to leave, health care 

have to leave, nurses have to leave because the child isn’t with us any more, there is other 

children and families who need them…we still stay until they don’t need us…” 

 

Social worker, 46 years old 

 

Family support teamet tillsammans med care teamet ger ett stöd till föräldrar, syskon och 

andra nära anhöriga i deras sorgearbete. Men som citatet ovan vill påvisa är family support 

teamet det enda teamet som arbetar med föräldrars sorgprocess efter att barnet har dött. 

Teamet har möjligheten att planera stödet som de ska ge till familjerna. Men som tidigare har 

nämnts ges allt stöd och hjälp beroende på familjens behov. Undersökningen visade på att 

respondenterna stödjer filosofin om att ett barns död bidrar till en unik och speciell relation 

mellan personalen och familjen. Relationen som teamet har byggt upp med familjen gör att 

family support teamet kan ge ett fortsatt stöd till familjen efter att barnet har dött fram tills 

dess att familjen inte vill ha en fortsatt kontakt. Intervjupersonerna menar att stödet som ges i 
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sorgearbete efter att barnet har dött är en självklar del i den omsorg som Ty Hafan och family 

support teamet erbjuder. 

 

Family support assistant anser att sorgprocessen för föräldrarna börjar långt innan barnets 

död. Men hon menar att en ny sorg börjar när barnet har gått bort. Vidare förklarar 

respondenten att på ett hospice till skillnad från ett sjukhus har familjen möjlighet att stanna 

kvar på hospicet tillsammans med det döda barnet upp till 24 timmar efter att barnet har dött. 

När ett dygn har passerat kommer begravningsbyrån och hämtar barnets kropp. När barnet har 

dött gör respondenterna i ordning ett rum med en harmonisk och fridfull miljö där barnet 

läggs i en säng. Om mamman eller någon annan familjemedlem vill sova bredvid det döda 

barnet kan de göra det. Family support assistant poängterade att denna process inte är lika 

självklart på ett sjukhus. Samtliga intervjupersoner anser att det första dygnet efter barnets 

död är mycket viktig för familjen. Den behöver vara tillsammans och nära varandra men de är 

inte alltid familjen stannar kvar ett helt dygn eftersom de vill vara nära varandra i sitt egna 

hem. Dock är hospicemiljön trygg för familjerna eftersom den är beskyddande. 

 

Family support workern betonade vikten av att hon inte kan ta bort sorgen som föräldrarna 

känner. Hon poängterade att den alltid kommer att vara där, vilket den borde eftersom de har 

förlorat ett barn. I hennes arbete försöker hon inte ta bort sorgen men hon finns vid familjens 

sida och stödjer den så länge den önskar. Social workern menar att sörjande familjer inte vill 

att människor ska glömma bort deras barn. Barnet och minnena de har om det kommer att 

finnas med föräldrarna genom hela deras liv. Stödet som social workern ger till familjen efter 

att barnet har dött ger hon genom att ha en öppen kommunikation dem emellan. Hon frågar 

hur de mår och det är tillåtet att familjen säger att den är nere. Många gånger kan familjerna 

inte visa sina nära anhöriga och vänner att de inte mår bra eftersom när det har gått några 

månader eller ett halvår efter barnets död brukar anhöriga ofta säga ”it’s been a while, isn’t it 

time to move on with your life”. 

 

Under de första fem åren som Ty Hafans existerade var managern den enda som jobbade i 

family support teamet vilket gjorde att hon lärde kända alla familjer väldigt väl. Men just nu 

skiljer sig managerns arbete åt från de övriga intervjupersonernas arbete eftersom hon inte har 

mycket kontakt med familjerna med anledning av att hon planerar teamets arbete och 

handleder de andra inom de olika teamen på Ty Hafan. Men när hon arbetar med familjerna 

utför hon sitt arbete på samma vis som de övriga inom teamet. Managern menar att hon idag 
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känner igen alla familjerna eftersom hon måste kunna jobba istället för någon annan om den 

blir sjuk. 

 

I studien framkom det att efter ett barns död arbetar respondenterna på samma vis i tre 

avseenden. Det första är att de ger ett praktiskt stöd i planeringen av barnets begravning. Den 

andra gemensamma utgångspunkten i deras arbete är att efter barnets död har family support 

teamet en tätare och intensivare kontakt med de sörjande familjerna. Träffarna är 

regelbundna, alltifrån veckovis till månadsvis. Dock inte direkt efter att barnet har dött med 

anledning av att familjen oftast har andra anhöriga i sin närhet. Det tredje är att 

respondenterna ger familjen tid till att prata om det döda barnet och respondenterna själva 

pratar också om barnet. Arbetet på Ty Hafan bidrar till att en speciell relation mellan föräldrar 

och teamet byggs upp. Family support teamet får lära känna barnet och familjen och skapar 

minnen tillsammans som de ofta pratar om efter barnets död. Intervjupersonerna menar att 

föräldrar oerhört gärna vill prata om det döda barnet. Ofta vågar inte nära anhöriga till den 

sörjande familjen prata om det döda barnet. Respondenterna menar att anhöriga är rädd för att 

säga något fel och såra den sörjande familjen. Därför undviker dem att prata om barnets död. 

Men ännu en gång beror kontakt mellan teamet och familjerna på vilket stöd och hjälp den 

vill ha samt vilket behov den har. 

 

De tre ovanstående arbetsmetoderna är informella regler på vilket arbete och hur teamet ska 

utföra sitt arbete. Men teamet har även informella normer. Enligt normperspektivet rättar sig 

människan efter de normer som finns i en specifik miljö. Samhället pratar om könsroll, 

yrkesroll, patientroll m.m. Rollerna innebär att det ställs olika krav på rollinnehavaren. I en 

yrkesroll ställs det exempelvis krav på vilket arbete den ska utföra och hur den ska utföra sitt 

arbete. Normer är regler som hör till en roll (Repstad, 2005:54). I teamets arbete finns det inga 

formella regler på hur respondenterna ska utföra sitt arbete men organisationen har 

förväntningar på vilket arbete den ska utföra samt hur family support teamet ska uppföra sig. I 

teamets eftervårdsarbete med sörjande familjer finns det normer, s.k. oskrivna regler. 

Respondenterna ska t.ex. inte ignorera familjerna när de pratar om det döda barnet, skratta när 

familjerna gråter eller att teamet slutar sitt arbetsskift precis när ett barn har dött. I family 

support teamets arbete är det viktigt för respondenterna att de kan lita på att deras kollegor 

inom teamet uppfyller kraven som deras roller innebär (Repstad, 2004:56). Respondenterna är 

samtyckiga om att arbetet med sörjande familjer är svårt och att det är en emotionell utmaning 

för dem. Därför behöver de kunna lita på att de finns för varandra och stöttar varandra i deras 
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arbete för att de ska kunna ge det bästa stödet till familjerna. Att teamet ska stötta varandra är 

ännu en norm som finns inom family support teamet. 

 

4. Advokat 

Den amerikanske socialantropologen Ralph Linton (Ahrne, 2001:149) menar att varje individ 

tillhör en grupp och i den gruppen får individen en position. Han menar att tillhörigheten till 

gruppen bidrar till förväntningar på gruppmedlemmarna och att medlemmarna i gruppen får 

olika positioner i förhållande till varandra. Dvs. positionerna finns inte förrän en aktör 

kommer i kontakt med en annan aktör T.ex. är barn, barn i förhållande till vuxna, kvinnor är 

kvinnor i förhållande till män, arbetslösa är arbetslösa i förhållande till icke arbetslösa osv. 

(Trost & Levin, 2004:150). En position som family support teamets anställda har är att vara 

advokater. Teamet är advokater för föräldrarna och för barnen. Den som är advokat för barnen 

har en roll där den ska tala för barnen som har en obotlig sjukdom och arbetar för att försäkra 

sig om att deras rättigheter accepteras och att deras önskningar och synpunkter blir hörda. Att 

vara advokat innebär därför att representera barnets önskningar, åsikter och behov till 

professioner som fattar beslut. Advokaterna erbjuder barnen med en obotlig sjukdom, 

information, rådgivning, representation samt stöd i deras vardag. Barnet får själv välja vem 

som ska vara advokat åt den. Denna tjänst som Ty Hafan erbjuder barnen är baserad på FN:s 

konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) Artikel 12. Kortfattat kan det sägas att 

konventionen står för att barnet har rätt till egna åsikter och rätten att fritt uttrycka dessa i alla 

frågor som rör barnet (www.bo.se). Ty Hafan använder sig av Artikel 12 eftersom 

organisationen är medveten om att alla barnen inte har förmågan att själva framföra sina 

åsikter och önskemål verbalt. Family support teamets anställda skulle inte ha positionen 

family support arbetare eller advokat om de inte skulle finnas några barn med en obotlig 

sjukdom och sörjande föräldrar. En aktör har flera olika positioner, men vilken position som 

hamnar i centrum är beroende på vilket sammanhang den är i. Sörjande familjer ser 

respondenterna som arbetare på Ty Hafan, medan barnen ser dem som bl.a. deras 

”advokater”. De andra teamen på Ty Hafan ser family support teamet som det team som 

arbetar med sörjande familjer genom deras sorgprocess efter att barnet har dött. När 

respondenterna har slutat arbetet har de inte kvar den positionen i centrum utan den hamnar i 

skymundan (Trost & Levin, 2004:153). 

 

I undersökningen framkom det att advokatens arbete styrs av klienten. Om barnet med en 

obotlig sjukdom är klient baseras arbetet på barnkonventionen Artikel 12 som avser att barnen 
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har rättigheten att få sina önskemål framförda. Respondenterna menade att familjerna och 

barnen känner en tacksamhet för tjänsterna som Ty Hafan och family support teamet erbjuder. 

Det gör att det sällan uppstår konflikter mellan föräldrarna och advokaterna. Familjer och 

anhöriga anser att det är dem som är i behov av stödet och hjälpen som de får och ser inte sig 

själva som ledarna i arbetet. Familjerna lever under så svåra omständigheter att de inte kräver 

något av arbetslaget utan mer är tacksamma för det som teamet gör för dem. Men 

intervjupersonerna gör alltid familjerna påminda om att det är dem som leder family support 

teamet i deras arbete och vilka rättigheter dem har. Om familjerna skulle leva under andra 

omständigheter skulle det finnas en möjlighet till fler konflikter mellan föräldrarna och 

advokaterna med den anledningen att föräldrarna är vårdnadshavarna till barnet men 

advokaterna framför barnens åsikter som föräldrarna kanske inte alltid är samtyckiga med. 

 

Samarbetet mellan olika professioner 
Ett samarbete och en samarbetsförmåga behövs i en organisation om den ska fungera. Ofta 

förknippas teamarbete med svårigheter. Uppstår konflikter i en grupp bidrar det till en 

försämrad kvalitet på tjänsterna som teamet ska utföra (Svedberg, 2003:185). I kommande 

avsnitt presenteras vilket samarbete family support teamets har dem emellan samt vilket 

samarbete som finns med de andra professionella på Ty Hafan och andra barnhospice. 

 

1. Samarbetet inom family support teamet 

Grundtanken inom teamorganisationer är samarbete, att teamet ska kunna ta ansvar samt ha 

befogenheter. Meningen är att teamet ska utföra arbetet med ett helhetsperspektiv, dvs. inte 

utföra enskilda moment. Fyra principer ska följas för att en teamorganisation ska fungera 

(Svedberg, 2003:263). 

 

Den första principen är att teamledaren är den som samordnar teamet. Men arbetarna har 

samma ansvarstagande och problemslösningstagande. Hela teamet är på samma ansvarsnivå 

men att de har olika kompetenser (Svedberg, 2003:263). Social workern menade att hela 

teamet har samma ansvarstagande och problemslösningstagande men att deras arbetsuppgifter 

skiljer sig åt lite eftersom de har olika yrkeserfarenheter. Family support assistant, family 

support workern och social workern betonade att ett samarbete mellan dem och managern är 

ett måste. De menade att det är viktigt att känna en trygghet och ett förtroende för managern 

som är den som samordnar teamet. Exempel på när ett bra samarbete behövs är när ett barn 
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ska komma till Ty Hafan. Respondenterna måste rådfråga och samarbeta med managern för 

att planera hur de ska gå till väga och om det finns plats för barnet och dennes familj på 

hospicet. Managern uppgav att hennes arbete är att försäkra sig om att family support teamet 

samarbetar med varandra. Managern känner att hon har en bra relation med teamet som både 

manager och som kollega. Hon själv har jobbat som family support worker innan hon blev 

manager och vet därför hur viktigt det är med ett samarbete både mellan team medlemmarna 

och mellan teamet och managern. Studieresultaten visade att samtliga respondenter var eniga 

om att det finns ett bra samarbete mellan dem. Men family support assistant och family 

support workern betonade att eftersom de åker på många hembesök och barnen bor på olika 

håll har teamet inte mycket tid tillsammans. Mycket av deras arbete sker självständigt. Dock 

anser de att samarbetet fungerar bra mellan teamet när de befinner sig på Ty Hafan. Social 

workern menar att teamet har sina upp och nedgångar i deras samarbete men att de är väldigt 

individuella och prata konstruktivt om det finns något som de tänker på. Varje fredag har hela 

teamet ett möte tillsammans. En gång i månaden har det även en ”team-dag” där hela teamet 

träffas på kontoret. Där diskuterar de om vad som har hänt under månaden som har gått och 

de ger stöd och råd till varandra. 

 

Den andra principen är att gruppen är självständig. Men att gruppens arbetssätt styrs av vilka 

uppgifter arbetslaget har. Regler, anvisningar och instruktioner begränsar teamets arbete 

(Svedberg, 2003:264). Vad som har framkommit i undersökningen är att family support 

teamet är ett självständigt team men att det ingår i det tvärvetenskapliga arbetslaget på Ty 

Hafan. Men det ena teamet utesluter inte det andra utan de olika arbetsgrupperna fungerar 

som ett komplement för varandra. Som tidigare har nämnts menar respondenterna att teamet 

inte har strikta gränser i deras arbete. Utan de har ramar med vida gränser, dvs. de har 

handlingsutrymme och handlingsfrihet i deras arbete. Deras huvuduppgift är att ge ett 

psykosocialt stöd till familjer och anhöriga efter ett barns död och det är familjen som leder 

teamets arbete. 

 

Den tredje principen menar att teamet måste existera under en längre tid och att professionella 

relationer värderas inom teamet (Svedberg, 2003:264). Family support teamet på Ty Hafan 

har funnits sedan barnhospicet öppnades, dock har teamet bestått av 6 professioner under de 

senaste 4 åren. Teamet är värdefullt inom det tvärvetenskapliga arbetslaget eftersom det är det 

enda teamet som finns kvar i familjernas liv. 
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Den fjärde och sista principen är att de som ingår i teamet ska ha kunskap om helheten 

(Svedberg, 2003:264). Respondenterna uppgav att de jobbar individuellt med familjerna men 

hela teamet måste ha kännedom om alla barnen och familjerna som är aktuella på 

barnhospicet ifall de skulle behöva arbeta istället för en arbetskamrat. Intervjupersonerna har 

kunskap om teamets helhet men de har även kunskap om de andra teamens arbete på Ty 

Hafan. 

 

Barnard (Ahrne, 2001:161) menar att auktoriteten i en organisation inte kommer från 

ledningen utan sammanhållningen i en organisation bygger på teamets acceptans av 

gemensamma beslut. Ytterligare en gemensam nämnare för respondenterna är att de acceptera 

varandras arbete. De menar att det är svårt att arbeta med människor som går igenom en 

sorgprocess och därför ska teamet hjälpa och stötta varandra i deras arbete. Intervjupersonerna 

poängterar att de alltid försöker göra sitt bästa för familjerna och barnen med en obotlig 

sjukdom. Hur svårt det än är både psykiskt och emotionellt för de professionella är det 

betydligt svårare för anhöriga och barnen. 

 

2. Samarbetet mellan de olika teamen på Ty Hafan 
 

“…Sometimes is the co-operation between the teams difficult because we have different 

roles and we have different expectation on each other. Everyone have the same target and 

that is to help children with a life limited illness and their relatives. But because we have 

different roles do we our work in different ways and the teams doesn’t respect that every 

time…”  

Family support worker, 36 years old 

 

De olika gruppernas arbete på Ty Hafan skiljer sig ifrån varandra men inget team utesluter det 

andra. Alla är lika viktiga och deras arbete fungerar som ett komplement för varandra. Det 

tvärvetenskapliga arbetslagets gemensamma arbete med en döende patient i hospicevården 

kan ses som en bestigning av Mount Everest. Det börjar med att en expedition planerar 

bestigningen. Ett omsorgsfullt urval av deltagare väljs ut, ekonomin och finansiärer ordnas. 

När detta är planerat står teamet vid bergets fot. Det viktiga för att expeditionen ska lyckas är 

att alla vet vad de har för roller och ansvar. Det ordnas med ett basläger där sjukvård, 

kommunikation, mat, hygien m.m. finns. Härifrån delas deltagarna upp i etappläger och desto 

närmare toppen de kommer desto färre personer och mindre material ingår det i lägren. När 

det bara är några hundra meter kvar till toppen finns det endast 2-3 deltagare kvar samt 
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personen som ska bestiga toppen. Från början finns vetskapen om vem som ska bestiga 

toppen och därför har de andra avlastat bestigaren så länge som möjligt. Den utvalde går den 

sista biten själv. Det är den som själv ska sätta flaggan på topp och det med värdighet, 

integritet och stolthet. Varje persons deltagande är viktigt för att expeditionen ska lyckas. 

Liknande process finns i varje arbetares arbetsuppgift på hospice för att vården i livets 

slutskede ska bli den bästa möjliga (Sjöberg m.fl. 1998:137). 

 

Relation och uppgift är två återkommande dimensioner i grupper. Relation handlar om 

gruppens samspel medan uppgift berör gruppens mål och arbetsuppgifter (Nilsson, 2005:78). 

Respondenterna menar att ett samspel mellan de olika teamen på Ty Hafan är ett måste för att 

barnen och familjerna ska få en så bra vård som möjligt, vilket hospicefilosofin eftersträvar. 

Social workern och family support workern uppgav att alla teamen har samma mål i sitt 

arbete. De ska hjälpa och stötta de obotligt sjuka barnen och deras familjer. Men eftersom de 

har olika roller utförs arbetet på olika vis som inte alltid respekteras mellan de olika teamen. 

Ibland är samarbetet svårt eftersom respektive personal har olika roller och har olika förväntar 

på varandra. Därför är det viktigt att klargöra vad de olika professionerna ska tillföra i deras 

arbete (Beder, 2006:49). Respondenterna menar att trots konflikterna som ibland kan uppstå 

mellan teamen fungerar samarbetet mellan professionerna på Ty Hafan bra. Teamen har 

överlämning varje dag samt att varje måndag och fredag har de tre olika teamen ett 

gemensamt möte där de delar med sig information om familjerna, vad som har hänt och vad 

som kommer att hända. Teamen dokumenterar deras arbete som alla har tillgång till. De 

samarbetar också genom att de för en dagbok om varje barn som personalen på Ty Hafan har 

tillgång till. 

 

3. Skillnader mellan de olika teamen 

Family support teamets arbete innebär att ha hela familjen i fokus. Teamet arbetar terapeutiskt 

och psykosocialt. Intervjupersonerna åker hem till familjerna och arbetar med hela familjen. 

Care teamet riktar in sig mer på den medicinska omvårdnaden medan activity teamet erbjuder 

aktiviteter för barnen där de ibland arbetar nära tillsammans med family support teamet. 

Huvudskillnaden mellan de olika teamens arbete är att family support teamet arbetar 

terapeutiskt och finns kvar i familjernas liv efter barnets död till skillnad från de andra 

teamen. Teamet har mer en tät och intensiv kontakt med familjerna. Care-teamet träffar 

barnen endast när de vistas på hospicet. De har ingen kontakt med varandra tiden där emellan. 

Care-teamet ger psykosocialt och medicinskt omvårdnad till barnen. De ser till att barnen får 
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en värdefull tid på hospicet. Care teamet har inte samma möjlighet att åka hem till familjerna, 

därav arbetar de med barnen när de kommer och besöker Ty Hafan. Teamet är ansvarigt för 

att barnet äter, är tvättat, har på sig rena kläder och att det har det bekvämt. Teamet har även 

ett visst ansvar för föräldrarna då de möter dem när de tar hand om barnet. Activity-teamet ser 

till att barnet stimuleras och har aktiviteter som tillfredsställer dem. Teamet arbetar även med 

de sjuka barnens syskon. 

 

Det är viktigt att de olika teamen har klart för sig vilka arbetsuppgifter som tillhör respektive 

team för att undvika rollkonflikter. Om rollerna är oklart definierade finns det en större risk 

att det uppstår rollkonflikter (Lundsbye, m.fl. 2005:89). Roller kan delas in i tre delar vilket är 

en föreskriven del av organisationen, en tillskriven del av samhället samt en del som aktören 

själv förvärvar. Konflikten uppstår när dessa olika rollkomponenter kolliderar med varandra 

(Svedberg, 2003:227). Respondenterna menar att teamen på barnhospicet har olika 

förväntningar på hur respektive arbetslag ska utföra sitt arbete. När ett teams arbete inte 

motsvarar en annan arbetsgrupps förväntningar uppstår en konflikt mellan de olika teamen. 

Men respondenterna uppgav att teamen har öppna och ärliga relationer där de pratar om 

konflikterna som uppstår och vilka förväntningar som finns. 

 

4. Varför samarbetar de olika teamen 

Managern poängterade att family support teamet måste samarbeta med de andra teamen på Ty 

Hafan för att uppnå bästa möjliga vården för obotligt sjuka barn och deras familjer. Teamen 

har olika kunskaper som används som ett komplement för varandra för att kunna ge bästa 

möjliga lindrande vård vilket är det hospicefilosfin belyser (Regeringens skrivelse 

2004/05:166, s.5). Respondenterna menar att de olika teamen på barnhospicet utför olika 

handlingar i sitt arbete men att de arbetar för samma ändamål. Om något av teamen inte skulle 

finnas eller fungera skulle inte barnhospicet kunna erbjuda den bästa vården för barnen och 

deras familjer. 

 

Förutom att det finns ett samarbete mellan family support arbetarna samt mellan family 

support teamet och övriga professioner på Ty Hafan finns det ett samarbete med andra 

barnhospice i England. Managern menar att det finns ett bra nätverk mellan Ty Hafan och 

andra barnhospice från England. Men samarbetet beror helt på hur den anställde väljer att 

använda sig av nätverket som finns. Det kan finnas ett bra samarbete om det önskas men om 

den anställde inte vill ha ett samarbete behövs det inte. Managern menar att andra hospice har 
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varit öppna mycket längre än Ty Hafan vilket gör att de har mer erfarenhet och kunskap. Det 

är bra att rådfråga i ärenden där de inte vet hur de ska gå till väga. Intervjupersonerna i studien 

nämnde att det varje år ordnas med en konferens för de anställda på barnhospice i England 

och Wales. Vanligtvis åker 4-5 personer från varje team till konferensen. Där träffar family 

support teamet professioner från andra hospice och de rådfrågar varandra om deras arbete 

med barn som har drabbats av en obotlig sjukdom och deras familjer. De diskuterar även hur 

de gör och vad de gör och resonerar kring vilka arbetsmetoder som fungerar bäst. Family 

support assistant menar att det finns ett samarbete men inte i den utsträckningen som hon 

önskar. Om de behöver rådgivning har de möjlighet att kontakta andra barnhospice. De 

arbetar med samma sak men det finns inte ett nära samarbete. 

 

Respondenternas upplevelser 
Studien avslutades med att undersöka intervjupersonernas egna upplevelser av arbetet med 

barn som har en obotlig sjukdom och deras föräldrar och anhöriga. Följande kapitel kommer 

att presenteras i två delar där den ena berör respondenternas uppfattning av deras arbete med 

sörjande familjer och den andra delen handlar om respondenternas upplevelser av arbetet med 

barn som har en obotlig sjukdom. 

 

1. Beskrivelse av arbetet med sörjande föräldrar 
 

“… it’s a challenge…” 

Manager, 45 years old 

 

Managern anser att hennes arbete är utmanande men menar att arbetet som hon utför är 

uppskattat av föräldrar och anhöriga till barn som har och har haft en obotlig sjukdom. Det är 

ett svårt, känsligt och stressigt arbete ibland. Men för intervjupersonerna handlar det om att 

göra ett bra arbete och hjälpa familjer som lever i en svår situation. Managern tycker att det är 

viktigt att familjerna fortfarande har kontroll över deras liv när deras barn har dött. Hon ger 

familjerna olika val men familjen ska ha möjligheten att göra sina egna val. På så sätt känner 

hon att hon har gjort ett bra jobb. Vidare poängterade hon att Ty Hafan verkligen är en 

värdefull arbetsplats som behövs och som hon är stolt över att jobba på. 
 

“…working with death is a small part of my work…” 

Social worker, 46 years old 
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Social workern uppfattar hennes arbete som belönande. Hon menade att arbete med själva 

döendet är en liten del av hennes arbete men att döden alltid finns med i arbetet. 

Respondenten uppgav att arbetet är väldigt utmanande, nytt och framtidstänkande. Det öppnar 

upp nya tankesätt och arbetsområde för att kunna stödja barnen och deras familjer på bästa 

sätt. Social workern har lagt märke till hur samhällets syn på döden har förändrats och 

skillnaden på hur det pratar om döden och döendet. I sitt arbete har social workern träffat 

vuxna som har påverkats av hur deras syskon har dött. De hade skickats iväg av föräldrarna 

när deras bror eller syster var döende. Efter några veckor kom de hem och fick aldrig mer se 

sitt syskon. De fick aldrig möjligheten till att prata om syskonet som hade dött. De hade aldrig 

tillfälle till att sörja och gå igenom en sorgprocess. Social workern menar att eftersom hon har 

byggt upp en bra relation med familjerna som hon stödjer kan hon hitta de bästa sätten att 

hjälpa dem på. 
 

“…it’s very said and emotional…” 

Family support worker, 36 years old 

 

Family support workern anser att hennes arbete ibland är väldigt svårt, ledsamt och 

känslomässigt, men att det också är väldigt tacksamt av föräldrar och anhöriga till de obotligt 

sjuka barnen. Hon anser att hennes jobb ibland är utmattande men att det är en behövd och 

nödvändig hjälp som hon ger till familjerna. Det med anledning av att ingen annan ger den 

sortens hjälp som family support teamet gör. Exempelvis blir socialarbetare och 

sjuksköterskor rädda när de ska prata om ett barns död och vet inte vad de ska säga. Family 

support workern menar att ofta säger de inget och låter bli att ringa till familjen. Men hon har 

inget emot att göra det eftersom hon vet att hennes arbete är nödvändigt för familjerna och 

uppskattas av dem. 
 

“…I would lie if I don’t say it’s hard…” 

Family support assistant, 29 years old 

 

Family support assistant älskar sitt arbete men menar att hon skulle ljuga om hon inte skulle 

säga att det är ett svårt arbete och att det är en emotionell utmaning. Respondenten uppgav att 

hur hemskt det än låter är det som hon gillar mest med sitt arbete att just hjälpa familjer 

genom deras sorgprocess, både före och efter barnets död. Vilket är en väldigt sorglig del av 

hennes arbete. Hon menar att det går bra att gråta tillsammans med familjerna men hon måste 

komma ihåg att hon är professionell. Det är inte hennes sorg utan det är föräldrarnas sorg. 
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Trots den sorg som familjerna har ler många när de tänker på sina barn och minnena de har 

tillsammans. Det finns många minnen som familjen kan dela tillsammans med personalen 

pga. att family support teamet arbetar på det sättet som de gör och får en nära kontakt med 

familjen och barnet. Minnena får dem att både skratta och gråta. Family support assistant 

menar att det är väldigt sorgligt men samtidigt väldigt speciellt att få arbeta med sörjande 

familjer på Ty Hafan. 

 

Under hela studiens gång återkom respondenterna till att de känner att det är värdefullt att få 

arbeta med familjerna och de obotligt sjuka barnen. De menade att det sista barnen och 

familjerna har är tid, men att de ändå ger av deras tid till respondenterna. De förnekar inte att 

deras arbete är känslomässigt svårt. Men eftersom de vet hur mycket familjerna är i behov av 

family support teamet får de tillbaka en tacksamhet som gör att de vill och klarar av att arbeta 

kvar på hospicet. 

 

2. Beskrivelse av arbetet med obotligt sjuka barn 

Här nedan kommer några citat från intervjupersonerna angående deras upplevelser kring 

arbetet med barnen som har en obotlig sjukdom. 

 
“…I love my work; I enjoy working with the children…” 
 

Manager, 45 years old 
 
“…The purpose is that when the child dies it will happen as painless as possible…” 
 

Social worker, 46 years old 
 
“…I get the opportunity to meet these children when time is something they do not 
have…” 
 

Family support worker, 36 years old 
 
“…Even with all sorrow, there is a happiness which is getting the chance to help the 
children with a life limited illness to live with dignity until they die…” 
 

Family support assistant, 29 years old 
 

Resultaten av respondenternas upplevelser av arbetet med barn som har en obotlig sjukdom 

var i princip desamma som med arbetet med sörjande föräldrar. Teamet upplever arbetet med 

obotligt sjuka barn som känslomässigt svårt, utmattande och att det är en emotionell 

utmaning. Men samtidigt upplever respondenterna att det är en förmån att få inkluderas i en 

viktig del av barnens och familjernas liv. Intervjupersonerna poängterade ännu en gång att 
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hela arbetet är en mix av glädje och sorg. Det är denna mix som gör att respondenterna varje 

dag orkar åka till sitt arbete och kunna ge det bästa möjliga stöd och hjälp till barnen. 

Intervjupersonerna har en stor beundran till barnen och familjerna som delar med sig av deras 

tid när det är det som de inte har. Tid är så värdefullt för dem men att de delar med sig av sin 

tid till respondenterna lär dem så mycket. Intervjupersonerna uppskattar och njuter av de 

stunder som de får tillsammans med barnen. Family support workern menade att när hon åker 

hem på kvällen efter en arbetsdag känner hon att hon har gjort en förändring. De behöver inte 

alls vara en stor förändring men för barnet kan det vara en stor ändring. T.ex. att hon har fått 

hem barnet eller att barnet har ätit upp sin mat eftersom en del barn inte kan äta. 

Hospicevårdens grundtanke är att ge barn med en obotlig sjukdom den bästa livskvalitet som 

möjligt av deras liv som de har kvar. Men social workern poängterade att det finns sjukhus 

som inte tycker om hospicefilosofin. De som arbetar på sjukhus arbetar med att kämpa för att 

rädda liv. De kämpar in i det sista och menar att de ska göra allt de kan in i det sista. Medan 

hospicefilosofin och family support teamet menar att när det inte finns något mer att göra för 

barnet ska det få lindrande vård för att undvika smärta och att de ska få en bra livskvalitet av 

livet de har kvar att leva. 

 

VI. Diskussion och sammanfattning 
Den kvalitativa studien som har utförts på Ty Hafan har bidragit till en fördjupad kunskap 

kring family support teamets arbete, roller och funktioner. Studien har gett en helhetsbild av 

Ty Hafan med anledning av att läsaren ska kunna sätta in family support teamet i ett 

sammanhang. I kommande kapitel presenteras en sammanfattning, resultat – samt 

metoddiskussion. 

 

1. Sammanfattning 

Syftet med undersökningen anser jag vara uppnått eftersom studien har gett en fördjupad 

kunskap kring family support teamets arbete, roller och funktioner. Undersökningen har visat 

på vilket arbete, roller och funktioner family support teamet på Ty Hafan har. Liv och död, 

död och levande, naturligare samband och starkare kontrast finns inte. Trots att döden är det 

enda självklara här i livet, lever vi som om vi kan undvika den (Ternestedt, 1998). Men det är 

först när vi tvingas vidröra döden som vi vågar konfrontera den (Ågren, Blomsjö, 2006:65). 
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I min undersökning menade de fyra respondenterna som ingick i studien att family support 

teamets roll är att ge stöd och hjälp till föräldrar och andra nära anhöriga till barn med en 

obotlig sjukdom. En av intervjupersonerna betonade att arbetet inom family support teamet 

betyder att hon måste byta roller, hon gjorde en jämförelse med att byta hattar. De som arbetar 

inom family support teamet har flera olika arbetsuppgifter. Vilken roll intervjupersonerna har 

är därför beroende på vilken arbetsuppgift som de utför. Intervjupersonernas roll avgörs av 

vilken position den befinner sig i. Vidare visade min undersökning att teamets arbete är att ge 

familjerna och barnen terapeutiska behandlingar av en praktisk, emotionell, psykosocial eller 

spirituell natur. Dvs. att familjerna exempelvis förbereds på barnets död, att de får stöd genom 

sorgprocessen både före och efter att barnet har dött och får hjälp med att planera 

begravningen. Teamet fungerar även som rådgivare och advokater för både familjerna och 

barnen. 

 

När jag själv eller någon anhörig drabbas av en obotlig sjukdom börjar sorgeprocessen oftast 

innan själva bortgången. Anhöriga sörjer för det förflutna och för den kommande förlorade 

framtiden (Fridegren, s.725). Family support assistant menade att familjerna går igenom flera 

sorgprocesser men att en ny sorg börjar när barnet har dött. Studien visade att family support 

teamets funktion är att finnas för familjerna i deras vardag som ett stöd både före och efter 

barnets död, där teamet i största möjliga utsträckning ska försöka uppfylla familjernas 

önskemål. Teamets funktion och existens är viktig eftersom family support teamet är det enda 

arbetslaget som finns kvar i familjernas liv efter det att barnet har dött. Hospicefilosofin har 

belyst vikten av family support teamets existens inom hospicevården eftersom det är den enda 

professionella yrkesgruppen i hospiceteamet som ger det psykosociala stödet till de obotligt 

sjukas familjer (Eckerdal, 1998:189). 

 

I undersökningen framkom det även att de anställda inom family support teamet har olika 

yrkeserfarenheter och utbildningar. Men att de fungerar som ett komplement för varandra. 

Hela teamet arbetar med samma ändamål och det har en bra sammanhållning. 

Intervjupersonerna poängterade att de har en stor handlingsfrihet i deras arbete vilket är A- O 

i family support teamets verksamhet. De uppgav att specifika riktlinjer skulle vara ett hinder i 

deras arbete eftersom varje familj är unik och olik varan. Det gör att teamet måste arbeta med 

olika arbetsmetoder i varje familj. Vad som förvånar mig är att trots att de inte har speciella 

riktlinjer i deras arbete fungerar samarbetet dem emellan mycket bra. Men respondenterna 

menade att de är medvetna om att deras arbete är känslomässigt svårt och att de arbetar med 
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människor som troligtvis befinner sig i en av de svåraste situationer en familj kan göra. De 

menade att ovanstående faktor är en viktig orsak till att family support teamet måste kunna 

samarbeta och finnas som ett stöd och hjälpa för varandra. Det för att kunna ge den bästa 

möjliga omvårdnaden till barnen och familjerna och ha fokus på familjerna i stället för 

eventuella konflikter som kan uppstå i ett team och i en organisation. 

 

I studien framgick det att intervjupersonerna anser att arbetsteamen måste ha en oerhörd 

kompetent samarbetsförmåga eftersom de är beroende av varandra (Christoffersen, 

1997:121). Respondenterna menade att inget arbetsteam på Ty Hafan utesluter något annat 

team. Utan alla teamen på barnhospicet är betydelsefulla för att hospicefilosofins krav ska 

kunna uppfyllas. De olika teamen har skilda roller och funktioner som alla är behövda för att 

kunna ge den bästa möjliga vården till barn som har en obotlig sjukdom och deras anhöriga. 

Men eftersom de är många professioner med olika arbetsuppgifter dock med samma ändamål 

är det viktigt att klargöra för varandra vilket arbete, roller och funktioner respektive 

profession har. I undersökningen framkom det att samarbetet fungerar bra mellan de olika 

professionerna men att det är av vikt att förtydliga vem som ska utföra vad. Detta med 

anledning av att undvika rollkonflikter och att de olika yrkesprofessionerna ska kunna hålla 

fokus på familjerna och barnen och kunna ge den bästa möjliga vården till dem (Beder, 

2006:49). 

 

Som en bifråga och en avslutning på hela studien undersöktes intervjupersonerna upplevelser 

av arbetet med sörjande familjer och obotligt sjuka barn. Att det ställdes frågor kring deras 

upplevelser var relevant eftersom det i arbetet med bemötandet av döden och sörjande 

människor inte går att stänga av sina emotionella reaktioner. Vad som framkom var att 

samtliga respondenter upplever deras arbete som en emotionell utmaning, som är en mix av 

glädje och sorg. Family support teamets arbete är nytt och framtidstänkande där de anser att 

de har en förmån att få vara delaktiga i familjernas liv. Vad som gör att intervjupersonerna 

dagligen klarar av att bemöta barn med en obotlig sjukdom och deras familjer är teamets 

vetskap om hur stort behov av detta stöd och denna hjälp familjerna har. De menade att hur 

paradoxalt det än låter finns det lika mycket liv som död på Ty Hafan. Det är glädjen som 

familjerna och barnen ger till respondenterna som gör att de orkar arbeta vidare med att 

bemöta dessa människor. Samtliga respondenter avslutade intervjuerna med ungefär liknande 

citat. Här kommer ett sammanfattande citat:” I learn so much from our precious children and 

their families. It’s wonderful to feel that I can actually make a difference”. 
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2. Resultatdiskussion 

Jag som är född och uppväxt i Sverige åkte till Wales som är ett land med en annan kultur. En 

skillnad är bl.a. ländernas välfärdssystem. I Wales är det en självklarhet med hospicevård för 

barn där professioner ger ett psykosocialt och emotionellt stöd till föräldrar som går igenom 

en sorgprocess efter att deras barn har dött i en obotlig sjukdom till skillnad från Sverige. När 

jag kom till Ty Hafan la jag märke till den kultur det finns kring barns död. Ganska snart 

upptäckte jag att respondenterna arbetade med döden som en naturlig del av livet. Men att de 

samtidigt ansåg deras arbete vara en emotionell utmaning. 

 

Ty Hafan är en frivilligorganisation vilket gör att family support teamets anställda kan arbeta 

mer flexibelt och mindre byråkratiskt. Att Ty Hafan är en frivilligorganisation medför att 

hospicet är beroende av donationer, gåvor och insamlingar av olika slag. I studien framkom 

det att teamet etablerar starka relationer med de obotligt sjuka barnen och deras sörjande 

familjer (Grosse, 2005:42-53). Ett bra samarbete med övriga professioner på hospicet är ett 

måste. Ingen profession utgör den andres arbete. I en offentlig verksamhet arbetar de anställda 

mer byråkratiskt där makt, regler och hierarki ofta utgör en stor del av arbetsriktlinjerna. Om 

Ty Hafan hade varit en offentlig verksamhet hade teamet antagligen inte arbetat med de 

riktlinjer som de gör (Repstad, 2005:239-250). Men utan flexibiliteten som teamet har skulle 

de anställda inte kunna ge den bästa möjliga omvårdnaden till de obotligt sjuka barnen och 

deras familjer. Family support teamets professioner har olika arbetsuppgifter, roller och 

funktioner där studien har visat på att flexibiliteten i family support arbetet är en viktig grund. 

Arbetet som family support teamet utför kan inte genomförs på ett likvärdigt viss om teamet 

hade haft strikta regler. Det är familjerna som vägleder teamet i deras arbete. I en offentlig 

verksamhet är det inte klienterna som vägleder de professionella arbetarna. Men hur skulle 

family support arbetet fungera om Ty Hafan hade varit en offentlig verksamhet? Skulle 

barnhospicet kunna arbeta med samma riktlinjer som används idag när hospicet är en 

frivilligorganisation? 

 

Studieresultaten visade att family support teamet har vida ramar inom deras arbete där de har 

en stor handlingsfrihet i deras roller och funktioner på Ty Hafan. I studien framkom det att 

sjukhusvården inte kan erbjuda samma vård som hospicevården gör (www.tyhafan.org). I 

undersökningen ställde intervjupersonerna mig frågan om vem som utför deras arbete i 

Sverige? De kunde inte förstå att ett land som Sverige inte har hospice för barn. De menade 

att arbetet som de utför är väldigt behövt och uppskattat av föräldrar och anhöriga till barn 
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som har en obotlig sjukdom. Vidare betonade dem att sjukhusmiljön inte kan erbjuda samma 

omvårdnad och lika trygga miljö som hospicefilosofin och dess omvårdnad gör. Jag kunde 

inte ge dem ett direkt svar utan deras fråga gav mig istället en tankeställare. Är hospice för 

barn ett fenomen som Sverige saknar? Studien har resulterat i att jag som lever i ett samhälle 

och en kultur där det inte öppet pratas om barns död har fått många funderingar och tankar 

kring varför hospice endast finns för vuxna i Sverige men inte för barn? Studieresultatet har 

gett mig inspiration till förslag för framtida studier som skulle kunna knytas an till min 

undersökning. För forskningen skulle det vara intressant att studera om familjer i Sverige som 

har ett barn med en obotlig sjukdom är i behov av hospicevård för barn? Resultatet har även 

väckt en nyfikenhet inom mig kring i vilken utsträckning hospicevård för barn finns i världen 

och om andra länder har samma behov av denna vårdform som England erbjuder? Eftersom 

Sverige och Wales har olika välfärdssystem väcktes ännu en fråga inom mig. I vilken 

utsträckning påverkar landets välfärdsmodell omsorgen för obotligt sjuka barn och deras 

familjer? En undersökning som skulle kunna göras i framtiden är att jämföra olika länders 

välfärdsmodeller där syftet är att granska hur mycket landets välfärdssystem inverkar på 

hjälpen och stödet som sörjande familjer får. Jag skulle kunna ha forskat mycket mer kring 

fenomenet family support på hospice för barn. Men att utföra en studie i ett annat land med ett 

annat språk är mer tidskrävande än en studie som utförs med hjälp av det svenska språket. 

Därför fanns det inte tid för ännu mer fördjupning kring fenomenet family support. Jag valde 

att relatera studien till ett roll – och organisationsteoretiskt perspektiv. Det jag även hade 

kunnat göra är att relatera studieresultaten till andra teorier. Hade jag valt andra perspektiv att 

genomskåda min studie med skulle jag troligtvis ha fått ett annat resultat. Undersökningen har 

bidragit till en personlig utveckling där döden inte är ett lika skrämmande ämne för mig 

längre och att jag vill studera detta fenomen ännu mer på djupet. Efter min undersökning och 

min tid på Ty Hafan anser jag personligen att hospicevård för barn är ett fenomen som behövs 

för både barnen med en obotlig sjukdom och deras familjer. 

 

3. Metoddiskussion 

Med tanke på studiens syfte anser jag nu i efterhand att en kvalitativ metod var ett bra val. 

Syftet med undersökning skulle jag inte kunna uppnå om jag hade valt att utföra min studie i 

Sverige med den enkla anledningen att det i Sverige inte finns barnhospice. En litteraturstudie 

var aldrig aktuell eftersom det inte finns någon nämnvärd forskning kring professioner på 

hospice som arbetar med föräldrar och anhöriga efter att barnet har dött. En annan metod som 

jag skulle kunna ha använt mig av är deltagande observationer då family support teamet möter 
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föräldrar och anhöriga som de arbetar med. Men med tanke på att föräldrarna som finns på Ty 

Hafan lever under väldigt svåra omständigheter är det inte etiskt rätt att utföra en sådan studie 

på C-uppsatsnivå. Om mitt syfte hade varit att undersöka hur ofta en viss arbetssituation 

uppstår hade en kvantitativ studie passat bättre (Grönmo, 2006). I den kvalitativa studien som 

jag utförde använde jag mig av fyra intervjupersoner, där alla har en anställning i family 

support teamet på Ty Hafan. I intervjuerna använde jag mig av en strukturerad intervjuguide 

med anledning av att det engelska språket till en viss del var en barriär för mig (Repstad, 

1999:70). Jag var medveten om att en strukturerad intervjuguide skulle kunna begränsa mina 

resultat, dock använde jag mig mycket av följdfrågor. Därav anser jag inte att mina 

studieresultat har påverkats av detta val. Studien begränsade jag till endast family support 

teamets arbetare på Ty Hafan och har uteslutit family support arbetare från andra barnhospice 

pga. tidsbegränsningen för en C-uppsats. Av samma anledning valde jag bort att göra en 

kvantitativ studie som en komplettering till den kvalitativa studien. Med hjälp av en 

enkätstudie skulle intervjuresultaten bli mer trovärdiga då mina studieresultat skulle ha 

undersökts i en större grupp av family support arbetare som arbetar i hospicemiljö för barn 

(Hedly, 1993). 

 

Tidigare har hospicevård för barn varit ett främmande fenomen för mig. Men hösten 2005 

drabbades ett barn som är en nära anhörig till mig av en obotlig sjukdom. Med tanke på det 

blev hospicevården ett känt fenomen för mig men samtidigt var det en främmande värld 

eftersom jag inte hade fått se barnhospicet ur de professionellas synvinkel utan endast ur ett 

anhörig – och föräldraperspektiv. Med anledning av att jag själv är anhörig till ett barn som 

har levt på Ty Hafan och därav har en personlig anknytning till barnhospicet har det funnits 

funderingar inom mig själv kring hur mycket det kommer att påverka mitt studieresultat. 

Främst tänkte jag på hur respondenterna skulle förhålla sig till att jag är anhörig till ett barn 

och en familj som de har haft och fortfarande har kontakt med. Jag hade även funderingar 

kring om mina studieresultat skulle påverkas av min förförståelse och av mina eventuella egna 

emotionella reaktioner. Merriam (2006:50) menar att forskaren inte är mer än en människa 

och kan begå misstag, ex. är att forskarens tidigare förförståelse kan färga studieresultaten. 

Trots försök och ansträngning till att hålla en distans till min förförståelse har jag nu när C-

uppsatsen är färdig upptäckt att det finns tendenser till att studieresultaten har färgats av att 

jag är anhörig till ett barn som har levt på Ty Hafan. Kanske skulle undersökningen ha fått 

andra resultat utan min förförståelse? Nu i efterhand när studien är klar funderar jag kring om 

jag hade fått andra resultat om jag hade valt att undersöka ett annat barnhospice som jag inte 
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har några relationer till. Angående att jag är en anhörig som utför min undersökning på Ty 

Hafan var family support teamets inställning endast positiv. De visade ett mycket stort 

intresse för min studie och de uppskattade att jag utförde min undersökning hos dem. Men 

teamet var förvånat över att Sverige inte har något hospice för barn och ställde sig frågan 

varför barnhospice inte finns i Sverige? De undrade även vilken hjälp och stöd föräldrar vars 

barn har dött eller kommer att dö genom en obotlig sjukdom får i Sverige? 

 

VII. Avslutande reflektioner 
Som tidigare har nämnts är döden ett tabubelagt ämne som inte vidrörs förrän den drabbar än 

själv eller någon nära anhörig. När jag gjorde valet att utföra min studie på ett hospice för 

barn kom det aldrig på min tanke att jag skulle vidrör ett så tungt ämne som jag har gjort. Min 

bild av forskningsämnet som jag hade valt var att Ty Hafan var en arbetsplats som inte finns i 

Sverige. Jag visste näst inpå inte vad hospicevården var för något. Därav fanns aldrig tanken 

att jag i min studie skulle beröra barn och deras död förrän jag verkligen började läsa in mig i 

ämnet. Många gånger under forskningsprocessen rann tårarna nerför min kind och jag 

undrade hur jag skulle reagera den dagen då jag i verkligheten skulle möta professionerna 

som utför, detta enlig mig, beundransvärda arbete. Men det var först när jag kom innanför 

dörrarna på Ty Hafan som jag på allvar förstod att arbetet med döendes barn och deras 

familjer verkligen är en mix av glädje och sorg. Men vad jag fortfarande inte kan förstå är hur 

dessa professioner känslomässigt klarar av att dagligen arbeta med dessa familjer och barn. 

Det är ingen fråga som jag tänker fördjupa mig i. Såhär i slutskedet av min undersökning är 

jag glad över mitt val av forskningsämne. Min studie har bidragit till en personlig utveckling 

och jag har fått en ny kunskap som jag kommer att ha nytta av i framtiden. Jag vill avsluta 

min studie med att säga att jag uppskattar att family support teamet släppte in mig i deras 

arbete som för mig var en främmande värld. I maj, 2007 lämnade jag family support teamet 

och Ty Hafan med en stor beundran för det stöd och den hjälp som de ger till barn som har en 

obotlig sjukdom och deras familjer. 



42 
 

Källförteckning: 

Ahrne, G. 2001: “Organisationer och människor” i Engdahl, O (red). Modern sociologisk 

   teori. Studentlitteratur, Lund. 

Armstrong-Dailey, Z. & Zarbock, S. 2001: “Preface” i Armstrong-Dailey, Z. & Zarbock, S 

   (red). Hospice care for children. New York, Oxford University Press, Inc. 

Beder, J. 2006: Hospital Social Work. The interface of medicine and caring. New York, 

   Routledge, 

Bengtsson, M. & Hjern, B. 1973: Sociologisk uppslagsbok. Stockholm, Rabén & Sjögren. 

Brante, T. & Andersen, H. & Korsnes, O. 2001: Sociologiskt lexikon. Stockholm, Natur 

   och kultur. 

Christoffersen, S. & Gamborg, H. 1997: Livet före döden – Vård i livets slutskede. 

   Stockholm, Nordstedt tryckeri. 

Dehlin, O. 2006: ”Varför dör vi? Och hur?” i Åkesson, L. (red). Inför döden. Spanien, Edition 

   Anderson AB. 

Dominica, F. 1997: Just my reflection. Storbritannien, Copyrighter. 

Dossey, M. B. & Keegan, L. & Guzzetta, E, C. & Kolkmeier, G. L. 1995: Holistic nursing. A 

   handbook for practice. Aspen Publishers, Gaithersburg. 

Eckerdal, G. 2005: ”Vad är hospice” i Beck-Friis, B. & Strang, P. (red). Palliativ medicin 

   Stockholm, Liber. 

Eliasson, R. 1995: Forskningsperspektiv och perspektivval. Lund, Stundentlitteratur. 

Frostengren, L, M. 2000: Genom döden. Stockholm, Prisma. 

Giddens,A. 2003: ”Sociologi”, Lund, studentlitteratur. 

Grosse, J. 2005: Nonprofitorganisationer inom vård och omsorg. En explorativ genomgång 

av kunskapsläget i Sverige, Kanada och Storbritannien. Ersta sköndal, Sköndalsinstitutet. 

Grönmo, S. 2006: Metoder i samhällsvetenskap. Malmö, Liber AB. 

Hedly, V. 1993: I dödens närhet. Sjukvårdspersonalens upplevelser och reaktioner i vården 

   av döende patienter. Stockholm, Graphic Systems. 

Larsson, S. 2005: ”Teori, metod och empiri” i Larsson, S. & Lilja, J. & Mannheimer, K. (red). 

   Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund, Studentlitteratur. 

Lundbye, M. Sandell, G. Ferm, R. Währborg, P. Petitt, B. Fälth, T. & Holmberg, B. 2005: 

   Familjeterapins grunder. Borås: Natur och kultur. 

Merriam, B. S. 2006: Fallstudien som forskningsmetod. Lund, Studentlitteratur. 

Nilsson, B. 1996: Socialpsykologi. Lund, Studentlitteratur. 

 



43 
 

Patel, R. & Davidson, B. 2003: Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

   rapportera en undersökning. Lund, Studentlitteratur. 

Qvarnström, U. 1993: Vår död. Stockholm, Liber. 

Randall, F. & Downie, R.S. 1996: Palliative care ethics. A good companion. Oxford, Oxford 

   University Press. 

Regeringens skrivelse 2004/05:166- Vård i livets slutskede. 

Repstad, P. 1999: Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund, 

   Studentlitteratur. 

Repstad, P. 2005: Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete. Lund, 

   Studentlitteratur. 

Sheehan, C, D. & Forman, B, W. 1996: Hospice and palliative care. Concepts and practice. 

   London, Jones and Bartlett Publishers International. 

Svedberg, L. 2003: Grupp-psykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. 

   Studentlitteratur, Lund. 

Sjöberg, A. Hugoson, M. Danielsson, C. Larsson, A. Linge, Å. & Peterson, C. 1998: Aktiv 

   livshjälp vid livets slut. En bok om palliativ vård. Klippan, Förlagshuset Gothia. 

Ternestedt, B-M. 1994: Ett hospice växer fram – från idé till verklighet. Örebro, Örebro läns 

   landsting. 

Trost, J & Levin, I. 2004: Att förstå vardagen – med ett symbolisk interaktionistiskt 

   perspektiv. Studentlitteratur, Lund. 

Ternestedt, B-M. 1998: Livet pågår! Om vård av döende. Stockholm, AB Grafiska Gruppen. 

Twigg, J, R. 2007: ”Children with life limiting and life threatening disease” i Coleman, V. &  

   Smith, L. & Bradshaw, M. (red). Childrens´s & young people´s nursing in practice, A  

   problem based learning approach. Basingstoke, Palgrave Macmillan. 

Wingfors, S, S. 2004: Socionomyrkets professionalisering. Göteborg, Intellecta DocuSys. 

Worden, J. W. & Monahan, J. R. 2001: “Caring for bereaved parents” i Armstrong-Dailey, A. 

   & Zarbock, S. (red). Hospice care for children. New York, Oxford University Press, Inc. 

Ågren, Blomsjö, I. 2006: ”Känslor och tankar kring döden” i Åkesson, L. (red). Inför döden. 

   Spanien, Edition Anderson AB. 

Öhlén, J.2000: Att vara i en fristad – berättelser om lindrat lidande inom palliativ vård. 

   Göteborg, Kompendiet. 

 

 

 



44 
 

Interna dokument: 

Ty Hafan Children’s hospice – Statement of purpose and service guide 2006. 

Association of children’s hospice – working together for children and families. 

 

Tabellöversikt av anställda på Ty Hafan 

Ty Hafan Children’s hospice – Statement of purpose and service guide 2006. 

 

Bild på framsidan: 

Ty Hafan Children’s hospice – Statement of purpose and service guide 2006. 

 

Internetkällor: 

www.tyhafan.org 07-04-03 

http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#12 07-05-23 

http://www.telegraph.co.uk/health/main.jhtml?xml=/health/2005/07/21/hhospice21.xml 07-

04-03 

http://www.nrpv.se/pages/597.asp?menuID=245&menuColor=%2300FF66 07-02-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

Bilaga 1 
 

Ekoxevägen 3 
33154 Värnamo 

SWEDEN 
3rd April 2007 

 
Mrs xxx / Family Support Team 
Ty Hafan Hospice 
Sully 
Vale of Glamorgan 
CF64 5XX 
WALES 
 
 
Dear xxx, 
 

My name is Katrin Dursun and I live in Sweden. My aunt (Maria Akbas) has 
told me about Ty Hafan and its staff. This has made me very interested of the work that you 
are doing. At the moment I am studying at Växjö University to become a social worker. I am 
on my seventh and last term, where I am about to write my final essay. With the interest for 
your work, I have decided to write about Children’s Hospices. The purpose is to get a deeper 
knowledge of the work, roles and functions the family support team has at a children’s 
hospice. My main question is how you are working to support families, who are in need of 
hospice care. 
 

I am sending you the questions I will ask you when we meet, so that you can 
prepare yourselves beforehand. What I would like to do is to interview four persons who work 
within the family support team. The interviews will be held individually, where I am hoping 
you will approve that I record our conversations. This will only be done to make sure that I do 
not miss anything that has been said (I will need this because of the language barrier). When I 
am done with my essay everything will be erased and nothing will be saved. I will come to 
Cardiff April 19th and look forward to seeing you in person. I want to thank you in advance 
for making this work possible, I really appreciate it.  
 
 
 
Your sincerely, 
 
 
 
Katrin Dursun 
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QUESTIONS FOR THE INTERVIEW 

 

Background 

1. How old are you? 

2. What is your education? 

3. What working hours do you do? 

4. How long have you been working within the family support team? 

5. What kind of experience do you need to be qualified in to work within the family 

support team at Ty Hafan? 

6. Do you have to reach a special age before you can begin working within the family 

support team at Ty Hafan? Please specify. 

7. Does your age matter at your work? 

Please specify in what way. 

8. Does your gender matter at your work? Please specify. 

9. What are the reasons for you working with children and their families at Ty Hafan? 

 

The work at Ty Hafan 

10. Can you give me a short description about your working responsibilities? 

11. Do you have some special guiding principle you need to follow in your work? Please 

specify. 

12. When do you have the first contact with a family who has a child with a life-limited 

illness? 

13. In what way do you support children with a life-limited illness? 

14. In what way do you support grieving families? 

15. Do you only support parents and siblings or do you also support other relatives? 

If yes, in what way do you support them? 

16. Do you provide any support and help for the staff working at the Hospice? 

If yes, please specify 

17. What kind of contact do you have with the children at the Hospice? 

18. What kind of contact do you have with grieving families at the Hospice? 

19. How do you co-operate with your team-partners within the family support team? 
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20. Is it any co-operation between family support team and the management? 

21. How do you (family support team) co-operate with other professional staff at Ty 

Hafan? 

22. What differences is it between your work within the family support team and the 

other teams at Ty Hafan? 

23. Is there any co-operation between you (Ty Hafan) and other children hospices? 

Please specify. 

 

Opinion of your work 

24. How do you find your work with support children with a life-limited illness? 

25. How do you find your work with support grieving families? 

26. How do you find your work with supporting children’s relatives? 

27. What motivates you to work in a children hospice? 

28. Do you find that you have the possibility to be flexible in your work? 

Please specify 

29. Is there anything you would like to add? 

 

Thank You for your participation! 

 


