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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Varje år får föräldrarna till ca 300 barn beskedet att deras barn har cancer. Trots bra 

vård och god forskning är cancer den vanligaste dödsorsaken för barn upp till 15 år. Efter förlusten 

måste föräldrarna hantera alla de psykiska och fysiska symtom som händelsen medför. Med en ökad 

förståelse hos sjuksköterskan kan man lindra föräldrarnas lidande och öka deras välbefinnande. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva föräldrars upplevelser i samband av att förlora ett barn i 

cancer. Metod: Studien utgår ifrån sju självbiografier som analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Efter förlusten av sitt barn är föräldrarna i ett stort behov av stöd. 

Känslor som uppstod vid bortgången var väldigt individuellt och varierade mellan lättnad och sorg. 

Sorgen blir hanterbar efter ett tag och syskonen har ofta varit en bidragande orsak till att föräldrarna 

kämpar vidare och tar sig framåt. Slutsats: Att förlora ett barn är en händelse som kommer att 

påverka föräldrarna hela livet. Sättet att ta sig vidare efter den tragiska händelsen varierar stort, men 

alla med samma slutsats: att deras barn lever vidare via föräldrarnas minnen och framtida 

handlingar. Som sjuksköterska är det viktigt att genom god kommunikation och stöd hjälpa 

föräldrarna på deras väg mot ett ökat välbefinnande.  
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INLEDNING 
Det fruktansvärda att förlora sitt barn i cancer drabbar ca 60 föräldrapar i Sverige varje år. Tack vare 

att Sverige kommit så långt i sin forskning och behandling av barncancer överlever idag ca 80 % av 

de drabbade. Men för de föräldrarna som mister sitt barn är det en livsförändrande händelse som 

medför en stor sorg och saknad. Livet vänds upp och ner för både föräldrar och syskon. Som 

sjuksköterska är det därför viktigt att i görligaste mån försöka lindra lidandet för föräldrarna, att 

finnas som ett stöd för dem och inge trygghet.  

 

 

BAKGRUND 

I världen är det ca 250 000 barn som drabbas av årligen av cancer (Barncancerfonden, 2013). 

 I Sverige får varje år föräldrarna till ca 300 barn ett besked om att deras barn har drabbats av 

cancer. Med hjälp av forskning och bra vård överlever idag ca 80 % av de som drabbas i Sverige 

och övriga industriländer, medan överlevnaden i utvecklingsländer endast är 5-10 % (Hjort, 2010). 

Cancer är trots bra vård och forskning den vanligaste dödsorsaken hos barn upp till 15 år i Sverige 

och det dör ca 60 barn i cancer varje år (Bergman, Hont & Johansson, 2009). Den vanligaste åldern 

för ett barn att drabbas av cancer är 2-6 år, även om det kan drabba barn i alla åldrar (1177, 2013).  

 

Fakta om barncancer 
De två vanligaste cancerformerna hos barn är leukemi och hjärntumör och dessa utgör tillsammans 

ca 70 procent av alla cancerdiagnoser hos barn (Bergman et al. 2009). 

 

Cancer hos barn skiljer sig lite emot cancer hos vuxna, bland annat är cancer hos barn ofta mer 

aggressiv och har därmed även ett snabbare händelseförlopp. Cancer hos barn bildas precis som hos 

vuxna. Celldelningen i kroppen styrs genom signaler som hjälper cellen att veta när den ska dela 

sig, blir det något fel i detta signalsystem så vet inte längre cellen när den ska sluta dela sig och 

kommer därmed dela sig ohämmat och till slut bilda en tumör (Barncancerfonden, 2013). 

 

Precis som hos vuxna behandlas barncancer antingen med cytostatika, strålbehandling eller 

operation. Behandlingen anpassas efter varje individ, vilken typ av cancer det är och vart i 

sjukdomsförloppet barnet befinner sig (Bergman et al. 2009). Den vanligaste behandlingen hos barn 

är cytostatika, då denna behandling ofta är väldigt effektiv på barn (1177, 2013). 

 

Palliativ vård vid barncancer  
De barn som inte går att bota från sin cancer kommer istället vårdas palliativt i slutskedet av deras 

liv. Målet med denna vård är inte att bota utan att istället förbättra livskvaliteten för patienten och 

dennes familj den tiden de har kvar tillsammans.  För att kunna uppnå målen inom den palliativa 

vården krävs det bra symtomlindring, stöd till närstående och bra kommunikation mellan personal 

och patienten och även mellan personal och anhöriga. Genom dessa mål kan barnet och familjen 

förhoppningsvis leva ett så normalt liv som möjligt med allt vad det innebär (Strang & Beck-Friis, 

2012).  

 

Föräldrarna är en väldigt stor del av ett barns liv och inte minst vid en svår sjukdom som cancer. 

Föräldrarnas mående kan ha en stor inverkan på barnets mående och det är därför viktigt att inom 

den palliativa vården ge mycket stöd till föräldrarna för att de i sin tur på bästa sätt ska kunna trösta 

och ta hand om sitt barn. En viktig del i den palliativa vården är att på bästa sätt skapa trygghet 

genom att visa att hjälp och stöd finns om något inträffar (Strang & Beck-Friis, 2012). Vården av 

barnets ska kunna ske i hemmet så väl som på sjukhus. Detta kräver ett bra teamarbete mellan 

läkare, sjuksköterska och övrig vårdpersonal.  
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Omvårdnaden syftar till att minska lidandet och lindra de problem som uppstår för barnet. Mycket 

fokus läggs på att barnet får i sig tillräckligt med näring. Andra mål med omvårdnaden är t.ex. att 

minimera infektioner, förebygga och lindra smärta. En stor del av omvårdnaden går ut på att 

familjen ska känna trygghet, hopp och kunna leva ett gott liv trots den djupa sorgen efter barnets 

bortgång. Detta möjliggörs genom en kontinuerligt god kommunikation mellan vårdare och 

anhöriga (Hagelin, 2008). 

 

Psykiska påfrestningar för föräldrarna 
Föräldrarna upplever ofta en känsla av maktlöshet i början av sitt barns sjukdomstid, de upplever att 

de inte kan skydda sitt barn längre vid obotlig cancer. Den känslan försvinner allt mer under 

sjukdomstiden och föräldrarna axlar en annan uppgift, vilket är att lindra lidandet i största möjliga 

mån och vara ett stort stöd för sitt barn (Duvelius 2000). 

 

I en studie gjord av Bennet, English, Rennoldson och Starza-Smith (2013) framkommer det att 

föräldrar med ett cancersjukt barn lever i stress under stora delar utav dygnet. Det beror dock på vad 

man är för typ av människa som påverkar hur stressad man blir och hur man kan hantera den. Att 

hitta sitt sätt att kunna hantera sin stress är väldigt viktigt, både under och efter sjukdomsförloppet, 

för att ha möjlighet att leva ett gott liv (Ibid). Witt et al. (2010) skriver även de att det är en otrolig 

stress för en förälder vid den här situationen. De anser att lyckas man hjälpa föräldrarna att hantera 

den stressen, kan man på så sätt underlätta för hela familjen och framför allt det cancersjuka barnet.  

 

Erfarenheter visar att det finns några viktiga steg som kan hjälpa familjen i den utsatta situationen. 

Det är till stor hjälp att familjen tillåter sig att ta emot och söka kunskap och även att de har en 

öppen kommunikation om deras tankar och känslor om sjukdomen och dess konsekvenser. Familjen 

ska också försöka fokusera på positiva aspekter, små ljusglimtar i vardagen. Det är även väldigt 

viktigt att upprätthålla ett socialt nätverk utanför familjen, vänner och släkt kan ge ett annat stöd än 

det man får inom familjen. Och framför allt är det copingstrategin, ”att leva en dag i sänder”, som 

kanske är den mest hjälpande strategin för familjer i denna situation. Då ges det utrymme för glädje 

och hur barnet mår idag är det som ses som mest väsentligt (Dovelius, 2000). Många föräldrar 

uttrycker att deras förhållande till varandra har stärkts efter deras barns bortgång, att de har kommit 

varandra närmare och kunnat vara ett stöd för varandra under den svåra tiden. Några föräldrar 

uttrycker att sörja på olika sätt har stärkt relationen mellan dem. Även relationen till övrig släkt har 

blivit bättre, då föräldrarna ofta har fått ett stort stöd under barnets sjukdom och bortgång (Alam, 

Barrera, D’Agostino, Nicholas & Schneiderman, 2012). 

 

Samspelet mellan vårdpersonal och föräldrarna 
När ett barn får cancer och sedan avlider är det inte bara barnet självt som drabbas utan även 

familjen och andra nära anhöriga. Det är då viktigt att låta familjen vara delaktig i barnets vård men 

även att inte låta dem ha större ansvar än vad de känner att de klarar av. Om det finns fler barn i 

familjen är det dessutom viktigt att inte glömma bort dessa då det är lätt hänt att de blir bortglömda 

av föräldrarna och att de hamnar i skymundan av det sjuka barnet (Hallström & Lindberg, 2010).  

 

Dovelius (2000) skriver att föräldrarna ofta lägger en stor skuld på sig själva. Som vårdare är det 

viktigt att uppmärksamma detta och prata med barnets mamma och pappa. Behovet av ett 

psykosocialt stöd är således stort för familjen under barnets behandlingstid, då de måste hantera 

olika krissituationer (Ibid). I en annan studie gjord av Kars, Grypdonck och Van Delden (2011) talar 

några föräldrar om hur vårdpersonal sagt till dem att det inte längre fanns något att göra för deras 

barn och att de på så sätt känt sig lite bortglömda av personalen i denna fas av behandlingen. Detta 

är något som skulle kunna undvikas genom att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal gör sitt 

yttersta för barnet och familjen även om det inte finns någon medicin som kan bota barnet.  
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Litzelman, Catrine, Gangnon, Witt (2011) skriver vidare att föräldrar som ger sitt barn palliativ vård 

i hemmet upplever ofta en stress och en psykiskt stor börda. Den här bördan kan vara jobbig för 

föräldern att hantera, samtidigt som han/hon vill vara ett stöd för sitt barn. Att vården ska skötas i 

första hand av hälso- och sjukvårdspersonal kan lindra lidandet för föräldrarna och vid ett tillfälle 

då föräldrarna vill ge sitt barn vård själva bör det finnas en god kommunikation mellan vårdare och 

föräldrar under hela sjukdomstiden.  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Denna studie kommer att utgå från ett vårdvetenskapligt synsätt. Dahlberg och Segesten (2010) 

skriver att ett vårdvetenskapligt synsätt innebär att utgå från individens upplevelser för att förstå och 

kunna sätta sig in i individens situation och genom detta hjälpa individen på sin väg mot hälsa. 

Vårdvetenskapens grund är att genom att ha patienten i fokus kunna stärka och stödja hälsa. Som 

professionell yrkesutövare har man ett ansvar att ta in och använda sig utav den vård och kunskap 

som ofta är situationsbunden och lämpar sig just för en speciell patient, detta för att kunna ge en 

god vård och främja patientens välbefinnande (Ibid). Inom vårdvetenskapen finns flera olika 

begrepp som vårdaren kan använda för att beskriva sin förståelse för patienten, begreppen belyser 

också varje patient som unik och med många olika behov. Vid användning av dessa 

vårdvetenskapliga begrepp kan vårdaren få en ökad förståelse för vad patienten känner och går 

igenom, man kan också som vårdare handla på ett sätt som lindrar patientens lidande. På så sätt kan 

vårdvetenskapen påverka och utveckla dagens vård (Wiklund, 2003). Vi har valt ut tre begrepp 

inom vårdvetenskapen som vi kommer att lägga lite extra fokus på i vår studie. 

 

Våra valda begrepp är: 

Livsvärld:  

Livsvärld är den verklighet varje individ upplever utifrån sig själv, sitt tankesätt och egna levda 

erfarenheter (Wiklund, 2003). En persons livsvärld är helt unik och varierar från person till person. 

För att kunna ge en optimal vård och tillgodose de behov som patienten och anhöriga har måste 

man se varje individs unika livsvärld. Det är viktigt att som vårdare sträva efter att förstå hur hälsa, 

ohälsa, vårdande, lidande och sjukdom påverkar och erfars utav patienten och dennes anhöriga, att 

fokusera på deras upplevelse av sin livsvärld är grunden för ett bra vårdande (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

 

Det är viktigt att vara uppmärksam på individen när vi talar om livsvärlden, hur mycket han/hon vill 

att dess livsvärld ska engageras i vården. Att vara uppmärksam på de olika nyanserna, och inte utgå 

från att alla vill dela med sig av lika mycket respektive lite, kan hjälpa en patient framåt i sin 

hälsoprocess. Vårdaren måste balansera sin kunskap samtidigt som han/hon måste vara öppen för 

patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdpersonalen måste samtala med patienten och 

de anhöriga och låta honom/henne delge sina tankar och känslor om sin sjukdom och 

levnadssituation för att få veta vad som är meningsfullt respektive svårt för familjen. Ett bra möte är 

grundläggande för att vårdandet och omsorgen ska bli bra och hälsofrämjande (Edberg & Wijk, 

2009). 

 

Lidande:  

Lidande kan beskrivas som den plåga som hotar individens verklighet. Lidandet berör hela 

människan och kan inte lokaliseras till någon speciell del, lidandet tyder också på ett behov av 

förändring (Wiklund, 2003). Att lindra lidande är en viktig grund för att kunna skapa en god 

vårdrelation. För att inte skapa ytterligare lidande för patient och anhöriga måste man som vårdare 

lyssna och se till att alla är delaktiga i hälsoprocessen (Dahlberg & Segesten, 2010). Det finns olika 

typer av lidande och de två begrepp som vi främst kommer belysa i vår studie är: vårdlidande och 

livslidande.  
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Ett vårdlidande kan uppstå vid avsaknad av reflektion eller bristande kunskap utifrån vårdens sida. 

Vårdlidande är ett onödigt lidande som i största möjliga mån ska undvikas. Det är alltid vårdarens 

ansvar att ett vårdmöte ska upplevas som positivt och givande. Att vårdpersonal viker undan blicken 

eller utför andra sysslor istället för att gå in i ett vårdande möte med patienten och de anhöriga 

beskrivs som vanliga orsaker till att ett vårdlidande uppstår (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är 

därför viktigt att vårdaren kontinuerligt reflekterar över om patienten upplever ett vårdlidande, som 

i sin tur resulterar i ett lidande även för de anhöriga. Om patienten eller anhöriga upplever ett 

lidande p.g.a. vården kan tryggheten mellan de olika parterna gå förlorad (Wiklund, 2003). 

Maktlöshet är ett begrepp som ofta kommer fram när man pratar om vårdlidande. Patient och 

anhöriga har då känt sig åsidosatta i hälsoprocessen och beskriver sig själva som väldigt små och 

utlämnade (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Begreppet livslidande blir väldigt påtagligt för en förälder som förlorat sitt barn i cancer. Ett 

livslidande berör hela människans liv och vår uppfattning om vår verklighet och oss själva. 

Livslidandet fokuserar inte bara på sjukdomen, utan på hela människans existens. Det är vanligt att 

föräldrar skuldbelägger sig själva i en situation där deras barn blir sjukt, de upplever att de inte 

kunnat skydda sitt barn och frågar sig varför just deras barn blev sjukt. Detta orsakar i sig ett 

livslidande (Wiklund, 2003).  

 

Välbefinnande: 

Liksom tidigare nämnda begrepp är välbefinnande ett begrepp som uppfattas som högst unikt och 

personligt. Välbefinnande varierar från individ till individ men kan även variera för en och samma 

person vid olika tidpunkter i livet. En människas välbefinnande utgår från livsvärlden och uttrycker 

en känsla. Välbefinnande beskrivs som en subjektiv upplevelse och går därför inte att mäta 

objektivt (Wiklund, 2003). När livet förändras som det gör för föräldrarna i en situation då deras 

barn blir svårt sjukt värdesätts andra saker i livet. Ett positivt provsvar eller ett leende från barnet 

skapar ett ökat välbefinnande hos föräldrarna (Dovelius, 2000). För att uppleva välbefinnande under 

en svårt tid, som vid sitt barns sjukdom, krävs det att man känner hopp och mening. Man behöver 

uppleva en trygghet och att tillvaron känns meningsfull, då kan även lidandet man genomgår 

användas som bränsle för att uppnå ett välbefinnande och ta sig vidare framåt (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Varje år drabbas ca 300 barn utav cancer och ca 60 stycken avlider, vilket resulterar i den vanligaste 

dödsorsaken bland barn upp till 15 år. Från det att barnet har fått sin diagnos till de att de avlider 

kantas vardagen av behandlingar och långa sjukhusvistelser, familjen genomgår en mycket svår tid 

såväl psykiskt som fysiskt. Efter barnets bortgång lämnas en förtvivlad familj som kommer behöva 

ett stort stöd för att kunna gå vidare efter en sådan livsförändrande händelse. När en förälder 

förlorar sitt barn förändras dess livsvärld för alltid. Mycket av lidandet som uppstår i samband med 

den palliativa vården skulle kunna undvikas med en ökad förståelse för föräldrarnas upplevelser. 

Med en ökad förståelse är det också lättare att skapa förutsättningar för föräldrarna att uppleva en 

högre grad av välbefinnande under dessa tragiska omständigheter. Trots att det är den vanligaste 

dödsorsaken bland barn upp till 15 år är forskningen på föräldrars upplevelser vid sitt barns 

sjukdom och bortgång relativt bristfällig. Denna studie syftar till att öka sjuksköterskans förståelse 

kring föräldrarnas välbefinnande och lidande i den palliativa cancervården för att på bästa sätt 

kunna vara det stöd som behövs för föräldrarna vid barnets sjukdom och den efterföljande tragiska 

bortgången. 
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SYFTE 

 

Syftet med studien är att beskriva föräldrars upplevelser i samband med att förlora ett barn i cancer. 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

 Vilka känslor och frågor uppstår i samband med att föräldrar förlorat sitt barn i cancer? 

 Hur kan man som sjuksköterska motivera och hjälpa föräldrarna och familjen i processen att 

gå vidare? 

 

 

METOD 

Urvalsförfarande  

Inklusionskriterier för våra biografier var att de skulle vara skrivna av föräldrar som förlorat ett barn 

i cancer. Barnen i böckerna skulle vara i åldrarna runt 3-16 år. Biografierna vi har använt oss utav 

var skrivna eller översatta till svenska. Detta för att vi vill minska risken för språkliga 

missuppfattningar. Vi exkluderade böcker där patienten fått sin cancersjukdom som barn, men som 

inte avlidit av sin sjukdom förrän i vuxen ålder. Böckernas publiceringsår ansågs inte ha någon 

betydelse då det är föräldrarnas subjektiva upplevelse vi är ute efter och den anses vara lika oavsett 

vilket år boken är publicerad. Vi valde slutligen sju stycken biografier som svarade på studiens 

syfte. De fyra böcker som valdes från bibliotekskatalogen LIBRIS var: Inuti sorgen: Berättelsen om 

Joel av Tord Andersson, ”Det är ju cancer”: Om att fylla vår dotters dagar med liv av Ann-Christin 

Karlsson, Kämparnas konung: Berättelsen om Ivar – en stor, liten person av Helen Wirén och 

Flickan med de röda skorna: Berättelsen om min älskade flicka som dog i cancer av Maria 

Housden. De tre böcker som valdes ut genom den manuella sökningen på barncancerfondens 

hemsida var: Så var leken förbi av Sverker Norén, Nille: Cancerbarn av Annsophie Ylander och 

Felicia: en liten flicka som kom, log- och vände om av Ingela Bratt. En kort beskrivning av 

böckerna kan ni se i bilaga 2. 
 
Datainsamling 

Datainsamling har skett genom granskning av självbiografier skrivna av föräldrar som förlorat ett 

barn i cancer. Genom att läsa självbiografier har vi fått en ökad förståelse för föräldrarnas 

upplevelse och genom detta tagit del av deras lidande, välbefinnande och hälsa. I bilaga 1 

framkommer de biografier vi valde att använda i studien. Sökningen av självbiografierna gjordes i 

databasen LIBRIS. Sökorden som användes i sökningen var barncancer och biografi*, vilket 

resulterade i totalt tolv träffar. En av böckerna framkom två gånger och det återstod då elva böcker. 

Av dessa elva valdes fyra böcker ut som uppfyllde inklusionskriterierna, övriga böcker 

exkluderades på grund av att de inte var skrivna ur ett föräldraperspektiv eller att barnet överlevde 

cancern. På Barncancerfondens hemsida finns det ett antal lästips på andra biografier om 

barncancer, där valde vi ut ytterligare tre böcker som svarade på studiens syfte och som uppfyllde 

inklusionskriterierna. I bilaga 1 visas tillvägagångssättet vid datainsamlingen. 

 

 

Dataanalys 

För att få fram ett så trovärdigt resultat som möjligt har vi båda valt att läsa samtliga biografier och 

sedan analysera dessa individuellt för att slutligen diskutera dem tillsammans. Vi har använt oss 

utav Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys för att få fram gemensamma 

nämnare och kategorier. Innehållsanalysen innebär att relevanta meningsenheter ur biografierna 
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valdes ut och kondenserades för att göra texten mer lätthanterlig. Meningsenheter som svarade till 

syftet valdes ut, skrevs ned och klipptes ut, för att sedan analyseras individuellt. Utifrån den 

analysen jämfördes de olika meningsenheterna och deras likheter och skillnader, vilka senare 

bildade olika koder. Den analysen gjordes gemensamt för bästa resultat. De meningsenheter som 

hade samma kod lades i en och samma hög, till slut bildades kategorier utifrån gemensamma koder.  

Vi har även valt att använda oss utav citat ifrån böckerna för att öka trovärdigheten i resultatet. 

Vi använder oss också utav primärkällor för att ytterligare öka trovärdigheten i resultatet. 

Författarna till böckerna har utgått ifrån sin egen livsvärld och sina egna levda erfarenheter om hur 

det är att förlora ett barn i cancer vilket vi anser gör resultatet trovärdigt. Ett exempel på 

innehållsanalysen kan ni se i bilaga 3. 

 

 

FORSKNINGETISKA ASPEKTER 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska deltagandet i studien vara frivilligt, studien ska 

avidentifieras och uppgifterna ska hanteras konfidentiellt. I studien kommer vi att använda oss utav 

självbiografier. Författarna till självbiografierna har själva valt att skriva om och publicera sina 

upplevelser och därför anser vi att de etiska kraven är uppfyllda. I studien kommer vi vara 

noggranna med att inte ha några förutfattade meningar och att inte förvränga resultatet. För att inte 

förvränga resultatet är det viktigt att vi som författare i vår analys av böckerna tyglar vår 

förförståelse och på så sätt är mer öppna för att upptäcka de upplevelser som inte är förväntade 

liksom de som är förväntade (Graneheim & Lundman, 2004).  

  

 

RESULTAT 

Att leva i nuet 
En förälder beskriver hur familjen lärde sig att ta en dag i taget och ta itu med problemen när de 

uppstår istället för att oroa sig i förväg. Han skriver också att han tror att sedan han inte längre tar 

livet för givet kan man också uppskatta varje dag lite mer och upplever en känsla av att livet är mer 

meningsfullt (Andersson, 2004). 

 

Vi planerade som vanligt ingenting, vi levde fortfarande bara för dagen. Vi hade fått 

lära oss allt kunde vända på ett ögonblick. Lina mådde bättre och bättre. Vi kunde 

glädjas åt alla tillfällen när vi kunde vara tillsammans hela familjen. Det var det enda 

som var viktigt och så är det än idag (Karlsson, 2006, s. 89). 

 

En viktig del för en av föräldrarna var att göra allt som hennes son ville göra. Att de skulle få 

uppleva så mycket som möjligt den sista tiden och utnyttja varje stund som uppstod (Wirén, 2000). 

 

Att han skulle få vara med om så mycket som möjligt var en tanke som vi ständigt bar 

med oss. Det är enda chansen? Det kanske är sista gången? (Wirén, 2000, s. 54). 

 

En pappa beskriver hur han försökte göra så mycket varje dag för att underlätta sin sons situation. 

Han säger också hur lyckan kan vara relativ. Att lycka för dem kan vara att han får hjälpa sin son ta 

en dusch. Trots mycket smärta och med stor möda lyckas sonen duscha och lyckan i relation till 

familjens övriga situation upplevs som väldigt stor (Norén, 1998). Att leva i varje ögonblick är 

något som en av mammorna fått lära sig, hon värnar om värdet i varje situation hon får uppleva. 

Kvaliteten i varje ögonblick skriver hon också vara viktigare än kvantiteten (Ylander, 1989). 

 

Betydelsen av trygghet 

En viktig del för att föräldrarna ska kunna uppleva välbefinnande är att känna trygghet på ett eller 

annat sätt. Några olika dimensioner av trygghet beskrivs nedan i form av olika subkategorier. 
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Stöd från olika håll 

Det var viktigt för föräldrarna att de hade stöd från olika håll i samband förlusten av deras barn, 

både under sjukdomen och efter bortgången. De fick sitt stöd från vänner, nära anhöriga och 

personalen i vården. Mor- och farföräldrar till det sjuka barnet var i många fall ett stort stöd för 

föräldrarna men även till barnets syskon. När föräldrarna behövde vara på sjukhuset med det sjuka 

barnet hjälpte mor- och farföräldrarna till så att de andra barnen kunde leva ett så normalt liv som 

möjligt vilket ledde till att föräldrarna kunde lägga mer fokus på det sjuka barnet (Andersson, 2004; 

Bratt, 1982; Housden, 2005; Karlsson, 2006; Norén, 1998; Wirén, 2000; Ylander, 1989). En 

förälder beskrev att hon efter sitt barns bortgång tyckte att det var jobbigt att inte ha samma kontakt 

med vårdpersonalen längre som hon hade haft under sitt barns sista tid i livet. Nu skulle hon helt 

plötsligt klara sig både utan sitt barn och utan vårdpersonalen som hade varit ett väldigt stort stöd 

för henne och familjen under sjukdomen (Karlsson, 2006). 

 

Ett uppriktigt medmänskligt stöd hjälper den sörjande att förstå sina egna känslor, att ta 

definitivt avsked, att acceptera förlusten, att lära sig leva med den omvälvande 

förändringen och att integrera denna omvälvning i sitt fortsatta liv så att han förmår 

leva det vidare. Tystnad förvärrar och förhalar (Ylander, 1989, s.73). 

 

En förälder talar om att hon inte förväntade sig att någon skulle kunna trösta henne efter barnets 

bortgång och inte heller få någon förklaring till det som hänt. Men hon förväntade sig att det skulle 

finnas ett medmänskligt stöd som skulle hjälpa henne att gå vidare efter förlusten och lära sig leva 

ett liv utan sitt barn (Ylander, 1989). 

 

Kontinuitet 

Kontinuitet inom vården var något som samtliga föräldrar poängterade som en viktig del för att 

lättare kunna känna trygghet under deras barns sista tid på sjukhuset. Föräldrarna upplevde att det 

var jobbigt när det var ny personal och nya rutiner (Andersson, 2004; Bratt, 1982; Housden, 2005; 

Karlsson, 2006; Norén, 1998; Wirén, 2000; Ylander, 1989). En förälder talar om att det var skönt att 

få träffa samma läkare som de tidigare hade gjort, den läkare som hade varit med från början och 

kände till barnets sjukdomsförlopp. Detta skapade trygghet hos henne som förälder men även hos 

barnet, läkaren visste hur både hon som mamma och hur hennes dotter ville ha det utan att behöva 

fråga och ställa en massa onödiga frågor (Karlsson, 2009). En annan mamma beskriver att det fanns 

en slags gräns för hur många av personalen hon kunde knyta an till och känna en trygghet hos. Hon 

hade sina favoriter bland de som vårdade hennes dotter men hade ändå en förståelse för att det 

ibland behövde vara andra som tog hand om hennes barn (Wirén, 2000).  

 

Öppenhet och ärlighet 

Föräldrarna talar om hur viktigt det har varit och hur mycket de uppskattade när läkare och övrig 

personal på sjukhuset var öppna och ärliga mot dem. Trots att läkaren ofta hade dåliga besked att 

komma med så var det viktigt för föräldrarna att få höra sanningen även om det var väldigt 

jobbigt.(Andersson, 2004; Bratt, 1982; Housden, 2005; Karlsson, 2006; Norén, 1998; Wirén, 2000; 

Ylander, 1989). 

 

Vi skulle mista dig. Om bara några timmar skulle du lämna oss och aldrig komma 

tillbaka. Jag gjorde ingenting. Satt bara stilla och grät. Sakta och ljuslöst föll tårarna 

och ångesten försvann. Nu visste jag. Nu blev jag lugn. Så svårt det måste varit för 

läkaren att tala om det för mig, och så fint han gjorde det. Med raka sanningar och utan 

stress. Han fick mig att känna att han tog sig tid, att han deltog (Bratt, 1982, s.65). 
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En hjälpande hand från högre makter 

En förälder åkte ofta till kyrkan och bad för sin dotter, att vända sig till Gud hade hon gjort redan 

innan hennes dotter blev sjuk och fortsatte lika kontinuerligt under sjukdomen och efter dotterns 

bortgång (Housden, 2005). En annan mamma fick kontakt med en präst via sjukhuskyrkan, hon 

blev rekommenderad av en sjuksköterska att kontakta dem. Mamman beskrev att prästen var helt 

fantastiskt mot familjen och hjälpte dem genom den rädsla som de kände, prästen hjälpte dem att 

förstå att det inte fanns några regler eller måsten och att allt de gör, gör de i den takt som är 

hanterbar för familjen (Wirén, 2000).  

 

En pappa beskriver i motsats till ovan nämnda kontakt, att de blev besvikna när de vände sig till 

Svenska kyrkan. När hans son vände sig dit för att få stöd och råd på vägen, bemöttes de utav en 

ignorans med uteblivna samtal och möten. Pappan skriver att det var jobbigt att se sin son vara 

missnöjd med sin tro i ett skede av livet då tron hade kunnat vara en hjälp i kampen (Norén, 1998).  

 

Men vilken makt bestämde att vi skulle prövas så här? Varför skulle du behöva 

genomlida detta? Det är frågor som man ställer sig. Frågor utan svar. Acceptera, inte 

fråga sig, det fick vi lära oss. Vad annat kunde vi göra? Men det var svårt. Svårt och 

orättvist (Bratt, 1982, s. 40). 

 

Känslor före och efter barnets bortgång 

Det är mycket känslor som uppstår när man ser sitt barn genomlida en svår sjukdom. Här under 

skapas tre olika subkategorier som beskriver dessa känslor. 

 

Att inte bli sedd 

Föräldrarna beskriver att det hände att det skapades en känsla av otrygghet inom dem under den tid 

som deras barn vårdades på sjukhus och att detta ofta uppstod genom dåligt bemötande från 

vårdpersonal, såväl läkare som sjuksköterskor (Ylander, 1989; Wirén, 2000; Bratt, 1982). En av 

föräldrarna upplevde att hon inte blev sedd av vårdpersonalen, att de talade över hennes huvud och 

att de drog egna slutsatser om saker de egentligen inte hade en aning om. Hon upplevde även att det 

fanns brist på tid eller att många av vårdarna fick det att verka så i alla fall. De hastade förbi henne 

och hennes dotter och gjorde de rutinkontroller de skulle utföra men de visade ingen mänsklig 

närhet och stöd, vilket var det som de egentligen var i störst behov av (Ylander, 1989). Föräldrarna 

talar om att de känt att de blev behandlade som objekt istället för individer med kropp och själ, av 

läkarna efter att de fått veta att deras barns liv inte gick att rädda. De talar även om att en del av 

vårdpersonalen varit dåliga på att hjälpa till att skapa hopp och trygghet i familjen vilket var något 

de kände att deras familjer var i väldigt stort behov av även om de var medvetna om att deras barn 

inte skulle överleva sin cancer (Bratt, 1982; Noré, 1998; Wirén, 2000; Ylander, 1989). 

 

Vårt jag blir delbart: för läkaren, vår mekaniker, är sällan hela vår person lika 

intressant: hellre fixar han kroppens maskinfel än han sörjer för vår sargade själ – att 

kroppens obalans också är själens är ingalunda alltid självklart. Och när felet inte 

längre låter sig lagas lämnas fallet ofta nog åt sitt öde. Och åt själens obotliga 

ensamhet. Och åt en tigande tomhets tystnad – läkaren ”stör” inte längre med besök 

och plikten kallar övriga till annat; medmänsklighet fattas oss mest när den bäst 

behövs, när hoppet sviker och ångest tär den döende i hans arbete att av nödens 

kristallklara insikt nödgas acceptera dödens ofrånkomliga avsikt (Ylander, 1989, s.93).  

 

Att stå bredvid och se på 

En återkommande känsla hos föräldrarna var också känslan av maktlöshet. Känslan av att inte 

kunna skydda sitt barn ifrån det hemska som var på väg att hända. Föräldrarna ville så gärna på 

något sätt kunna hjälpa sitt barn från det onda precis som föräldrar ska göra. (Andersson, 2004; 
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Karlsson, 2006; Norén, 1998; Wirén, 2000). En förälder talar även om maktlösheten han kände över 

att inte kunna styra över händelseförloppet i sitt barns sjukdom och över att inte veta hur nästa dag 

skulle bli och hur länge till han skulle få ha kvar sitt barn i livet (Norén, 1998).  

 

Känslan av att svika sitt eget barn 

Några av föräldrarna beskrev det som ett svek att låta livet gå vidare efter deras barns bortgång. 

Några kände även att de svikit sitt barn redan innan dess bortgång och funderade mycket efter att 

deras barn hade dött över om de kunde ha gjort något annorlunda för att få behålla sitt barn i livet 

(Andersson, 2004; Bratt, 1982; Karlsson, 2006; Norén, 1998; Wirén, 2000). Två föräldrar talar om 

att de kände skuldkänslor gentemot sitt bortgångna barn en tid efter döden då de gladdes åt resten 

av familjen. Föräldrarna kände det som ett svek att resten av familjen levde vidare och gjorde saker 

tillsammans (Housden, 2005 & Wirén, 2000).  

 

Jag känner ofta att bara detta att leva är ett svek mot Ivar. Att jag överhuvudtaget står 

på benen och kan fungera hyfsat är ett svek, att jag kan känna glädje för att jag har 

Sven, Viktor och en ny liten bebis på väg kan nästan kännas som ett förräderi ibland, 

som att någon annan tar det som rätteligen var Ivars (Wirén, 2000, s.67). 

 

Att gå vidare  
Efter förlusten av sitt barn ställs föräldrarna inför olika utmaningar som de måste ta sig igenom för 

att kunna gå vidare. Nedan finns fyra olika subkategorier som beskriver olika processer som tar 

föräldrarna framåt.  

 

Att se sitt barn gå bort 

En förälder beskriver att han var väldigt rädd inför döden. Han hade föreställt sig att hans son skulle 

vara rädd, ha ont eller att döden skulle bli utdragen och plågsam. När den sedan inträffade skriver 

pappan att sonen såg lugn ut och allt skedde stillsamt. Där av infann sig en känsla av lättnad hos 

föräldern. En lättnad som var blandad med en stor förtvivlan (Andersson, 2004).  

 

De anhörigas svåraste stund kommer då det är dags att inse att slaget är förlorat, att 

livet inte står att rädda att det är att släppa taget, att det är tid att acceptera och ta 

farväl (Ylander, 1989, s. 96). 

 

Att lidandet är över beskrivs som den första rektionen för en av föräldrarna när hans son gick bort. 

Det fanns ingen återvändo, sjukdomen var över. Han kunde inte slita blicken från sonen och han 

skriver att han älskar honom för mycket för att kunna avstå ett ögonblick av honom. Pappan visste 

att dem aldrig mer skulle ha kontakt med varandra och han förstod att deras vägar skulle skiljas åt 

för alltid. Smärtan gjorde sig ytterst påtaglig hos honom.  (Norén, 1998).  

 

Äntligen var nio månaders extrem spänning och oro över. Äntligen var Ivars smärta 

över. Det värsta hade hänt. Det fanns inget mer jag kunde oroa mig över (Wirén, 2000, 

s. 63). 

 

Vägen tillbaka 

Familjesituationen förändras avsevärt vid bortgången av ett barn. En av papporna beskriver hur hela 

konstellationen fallerar, att systemet kraschar och att familjen famlar runt i tillvaron för att hitta sina 

nya roller. Han beskriver hur förlusten har olika dimensioner på många olika plan (Norén, 1998). En 

mamma beskriver hur orättvist hon upplever det att andra får ha sina pojkar hos sig och att hennes 

andra son blivit av med sin storebror. Hon skriver att hon är rädd för att ha förlorat förmågan att 

älska sitt barn och att känslorna tagit slut, då allt känns mer utslätat och spelar mindre roll (Wirén, 

2000). 
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När det handlar om att ta sig vidare efter tragiken beskriver en av mammorna hur hon fortsatt tog en 

dag i taget och kämpade. Livet var ett fullständigt kaos och smärtan var knappt hanterbar. Hon 

skriver att hon hade förväntat sig hantera smärtan bättre, då hon haft ett år på sig att förbereda sin 

dotters bortgång. Men då smärtan blev värre än förväntat blev det ett misslyckande i sig (Housden, 

2005). En pappa förklarar hur gråten hjälpte honom i sitt sorgearbete, att det ibland kom av sig själv 

och att han ibland provocerade fram det. När han grät lättade det på trycket och andningen kändes 

lättare (Andersson, 2004). 

 

Att ha ett barn med en dödlig sjukdom och kanske även förlora det är som att bli 

berövad sin oskuld. Du kan aldrig få tillbaka den. Du kan aldrig bli densamma igen. Du 

har sett livets djupaste grymhet och aldrig backa tillbaka den och låtsas att det inte 

hänt. Det som inte kunde hända har ju faktiskt och har lossat bindeln för ögonen. Det 

finns inga skyddsbarriärer längre (Wirén, 2000, s. 90). 

 

En mamma beskriver att hon uppfattar sig själv som en besvärligare människa, men också som en 

bättre människa. Som har tagit sig igenom en svår tid, men som fått ett djup och en annan förståelse 

för andra människor (Wirén, 2000). En pappa skriver och tycker även han att han blivit en mer 

medkännande människa och att han kanske har lärt sig något utav sin sons död (Andersson, 2004). 

 

Att möta omvärldens oförståelse 

Många av föräldrarna upplevde att det var en stor del av deras vänner som tog avstånd efter barnets 

död. De hade förståelse för att andra hade svårt att veta hur de skulle bete sig men det var egentligen 

så lite som krävdes för att föräldrarna skulle känna att deras vänner fanns där som stöd och tröst 

(Wirén, 2000; Ylander, 1989). 

 

Döden är ett känsloladdat ämne. Ett barns död är det värsta som kan hända i en familj. 

Är cancer dödsorsaken fördubblas omgivningens skräck och rädsla. Handlingsförlamad 

kräver man ”klartecken” från de sörjande om och när de är redo att tala om sin svåra 

situation. Men ofta fryser tystnad och passiv väntan på reaktioner och relationer till is 

(Norén, 1998, s. 73). 

 

Ett tag efter sin sons bortgång beskriver en av papporna hur jobbigt han upplevde mötet med andra 

människor var. För honom satt sorgen lika inpräntad i bröstet och alla andra hade börjat gå vidare 

medan saknaden upplevdes lika stark och svårhanterlig som tidigare för honom (Andersson, 2004). 

En mamma beskriver om hur andra människor pratade om sorgeår och att det värsta då ska ha gått 

över. Detta är något som mamman uppfattade som mycket dumt och beskriver att smärtan efter ett 

år kunde vara värre än någonsin. Att hon ofta tvivlade på om hon skulle orka gå vidare, men att hon 

bara måste ta sig igenom det för sin familj (Wirén, 2000).  

 

Minnena lever kvar 

En pappa skriver att han lät sorgen ha sin gång, men han lät den inte ta över livet helt och hållet. 

Han var tvungen att hålla sig i nuet för att finnas där för hans döttrar. Minnet av hans son skulle han 

alltid bära med sig, utan att glömma honom och gå vidare (Andersson, 2004). En mamma beskriver 

hur hon alltid ville att sonens gravplats ska se ut som om de precis varit där. Det var hennes sätt att 

fortfarande ta hand om och se efter honom (Wirén, 2000). En annan mamma beskriver sorgen som 

en lök, som blir skarpare i smaken ju djupare ner i lagren man kom (Housden, 2005). 

 

Jag vill inte glömma dig. Jag vill aldrig glömma dig, men det är kanske dags att släppa 

taget lite. Det är kanske dags att leva mer med och hos dem som faktiskt behöver mig, 

pappa, Viktor och Ida. Du behöver inte mig längre, det är bara jag som fortfarande 

behöver dig (Wirén, 2000, s. 93). 
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En av papporna skriver att de gav sin son några löften innan han gick bort som de nu ska uppfylla. 

De skulle bo kvar i huset, med alla minnen och all glädje som de upplevt där. De skulle fortsätta 

med den hårda jargong som rådde i familjen och de fick inte heller dränka sin sorg i alkohol eller 

andra droger. Detta fick familjen att kämpa och ta sig framåt. Pappan skriver hur hans sons närmsta 

kompisar fortsatte umgås med familjen och att de förde minnet vidare på så sätt (Norén, 1998). 

 

Ina ser livet som en resa. Vi färdas alla mot samma mål. Pu tog flyget. Fredrik, Ina och 

jag tar tåget, röd avgång. Under denna resa kan vi lika gärna ha det lika skönt, läsa en 

bok, äta litet god mat. Vi kommer att träffas alla fyra vid resmålet. Jag är tveksam till ett 

liv efter detta men kan lika gärna ha det så behagligt som möjligt under resan (Norén, 

1998, s. 130). 

 

Syskonens delaktighet i sjukdomens alla stadier 
I resultatet som framkom visar det sig att syskonen varit delaktiga i vården på många olika sätt. En 

mamma beskriver hur mycket som förändras i familjen under sådana här omständigheter, att 

småsyskonen sprang fram och tillbaka under måltiden för att hämta kräkpåsar till sin storasyster. 

Detta var inte något de reflekterade över just då, utan det ansågs vara normalt i deras familj nu mera 

(Karlsson, 2006). En mamma skriver hur syskonen var ett moraliskt stöd för sin bror under 

sjukdomens alla stadier, i behandlingen, i återfallet och i dödsfallet. De hade också olika uppgifter i 

vården, den ena brodern hade ansvaret för att hans bror fick den medicin som han behövde och var 

ett stöd vid alla provtagningar. Den andra brodern donerade sin benmärg och var ett stöd under den 

tiden (Ylander, 1989). 

 

Att föräldrarna ofta tog det sjuka barnets parti istället för syskonens berättar en av mammorna om. 

De försökte till varje pris se till att hålla sin dotter glad, därför fick syskonen ofta stå vid sidan av. 

Avundsjuka bland småsyskonen uppstod ofta då de bara såg det roliga som hände på sjukhuset som 

godis, tv-spel, lekterapin och alla roliga människor som jobbade (Karlsson, 2006). 

 

Så här efteråt kan jag undra vad Alice och Lucas gjorde under de kaotiska dagarna. De 

kan inte ha fått någon som helst uppmärksamhet (Karlsson, 2006, s. 100). 

 

Sorgen uttrycks på många olika sätt hos de olika syskonen. En pappa skriver hur den ena dottern var 

väldigt öppen med sin sorg och släppte fram den på kvällarna. Hon grät öppet och pratade om hur 

mycket hon saknade sin bror. Hon började också använda sin brors favorituttryck allt oftare och klä 

sig i hans kläder. Den andra dottern höll sorgen inom sig och satt ofta bredvid och lyssnade på när 

de pratade om brodern. Ibland blev det för mycket och hon fick nog, då satte hon händerna för 

öronen och orkade inte lyssna mer. Ibland tände hon några ljus framför bilderna på sin bror och stod 

alldeles tyst framför (Andersson, 2004). 

 

Efter bortgången av sin son beskriver en pappa hur mycket uppmärksamhet nu gick till den 

kvarlevande brodern. Det blev då tydligt hur mycket han stått åt sidan för sin bror, hur han tyst och 

kravlöst tagit sig igenom den svåra tiden. Utan att ha bett om föräldrarnas uppmärksamhet eller 

klagat hade han skött sig både i och utanför skolan och funnit sig i att komma i andra hand. Det var 

först efter bortgången han antydde på hur svårt det varit för honom under de två åren (Norén, 1998). 

 

Vi var alla ledsna och hade väl inte den tid för Fredrik, som han just då skulle behövt. 

Han hade tio dagar tidigare lämnat Christian sjuk men obruten. Nu fann han sin bror 

döende. Fredriks sätt att berätta om denna kväll har fått mig att förstå att han aldrig 

kommer att glömma en sekund av den. Jag hoppas att han skall förstå att vi just då inte 

hade den tid och ork för honom som han hade rätt att kräva (Norén, 1998, s. 97). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vi har valt att basera vår studie på sju självbiografier som bildar resultatet. Anledningen till att vi 

valde självbiografier var för att få en djupare förståelse för föräldrarnas upplevelser. Att böckerna är 

skrivna utav föräldrarna själva anser vi vara en styrka då det är föräldrarnas egna ord som speglar 

deras upplevelser som framkommer. En svaghet med att använda sig av självbiografier är att en text 

kan feltolkas beroende på vem som läser texten och man har ingen lätt tillgänglig informant att 

vända sig till för att få bekräftelse på vad personen menar. En annan metod som skulle ha kunnat 

användas är intervjuer, vilket också är bra när upplevelser och erfarenheter ska undersökas. 

Forsberg och Wengström (2008) skriver att i en intervjustudie är att det då är viktigt att låta 

informanten ge uttryck för sina känslor och upplevelser i samtalet. Samt att otydliga svar ska följas 

upp med följdfrågor så att det inte uppstår några missförstånd (Ibid). Vi valde att inte göra en 

intervjustudie på grund av att vi ansåg att vi inte hade de kunskaper som krävs för att genomföra en 

intervju på ett tillräckligt bra sätt och dessutom kunna hantera de svåra situationer som hade kunnat 

uppstå under samtalen. Barncancerfonden ses som en betrodd organisation och har stor kunskap 

inom området som studien bygger på. Därför valde vi att använda oss av böckerna vi hittade på 

deras hemsida. 

 

Två av böckerna är skrivna under 80-talet, en under 90-talet och fyra stycken under 00-talet, vilket 

skulle kunnat inverka på resultatet. Författarna till denna studie upplever efter att ha läst böckerna 

inte att föräldrarnas känslor och upplevelser förändrats under denna tid och valde därför att ha med 

självbiografier från olika årtionden. Vi tror dock att resultatet skulle kunna ha påverkats beroende på 

hur nära inpå barnets bortgång boken är skriven, då känslorna är väldigt starka precis vid händelsen 

medan föräldrarna kan ha fått mer distans till det som hänt efter en tid. Enskär (1999) beskriver att 

ofta upplever föräldrar till ett bortgånget barn att känslorna är intensiva nära inpå barnets bortgång 

men att de blir mer hanterbara med tiden.  

 

En styrka med studien är de varierande åldrarna på barnen, 3-16 år, vilket vi valde för att uppnå ett 

mer varierat resultat. Föräldrarnas upplevelser var inte påtagligt olika, men deras sätt att hantera 

situationerna varierade p.g.a. barnets mognad och mottaglighet. Två av självbiografierna var 

skrivna utav pappan till barnet och resterande böcker utav mamman. Detta styrker resultatet 

ytterligare då vårt syfte var att belysa föräldrarnas subjektiva upplevelser, inte enbart från mammans 

eller pappans synvinkel. En självbiografi utspelade sig i USA, denna valdes dock ändå med p.g.a. 

att författarna inte ansåg att upplevelsen av att förlora sitt barn skiljer sig nämvärt åt över olika 

världsdelarna. Böckerna som användes i studien är skrivna eller översatta på svenska, detta för att 

inga språkliga missuppfattningar skulle ske.  

 

Vi har valt att använda oss utav Graneheim och Lundmans kvalitativa manifesta innehållsanalys. 

Graneheim och Lundman (2012) skriver att innehållsanalysen lämpar sig väl till forskning inom 

vårdvetenskap och används främst för att granska och tolka texter (Ibid). Vi har beskrivit 

datainsamlingen och dataanalysen ingående i studien, vilket gör det lättare för läsaren att följa med i 

processen och stärker därmed studiens trovärdighet. I bilaga 3 ges ett exempel på hur dataanalysen 

har gått till och hur våra kategorier skapades genom meningsbärande enheter och kondenseringen 

av dem. 

 

Resultatdiskussion 
I vårt resultat framkommer det att det finns ett stort behov av stöd för föräldrarna vid barnets 

bortgång, av både vårdpersonal som av släkt och vänner. Det finns en förväntan hos föräldrarna att 

få ett medmänskligt stöd för att kunna gå vidare. När stödet från vårdpersonal inte fanns uppstod ett 

vårdlidande hos föräldrarna. Att ta en dag i taget ansågs vara till stor hjälp för att ta sig vidare efter 

den tragiska bortgången.  
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Resultatet visar att nära anhöriga, mor- och farföräldrar och vänner var det största stödet till 

föräldrarna både i slutet av barnets sjukdom och efter barnets bortgång. Detta visar även en studie 

av Thompson et al. (2010) där föräldrar betonar hur viktiga deras vänner och familj har varit för att 

kunna ta sig vidare i livet efter deras barns bortgång. Även Rönnmark (1999), talar om att släkt och 

vänner är en väldigt stor del i föräldrarnas bearbetning av sorgen, både som praktiskt och 

emotionellt stöd. I motsats till detta talar några av föräldrarna om att deras vänner dragit sig undan 

när deras barn gått bort. Vännerna undviker att tala om det som hänt eller hör de inte av sig alls 

längre. Enskär (1999) talar om att det är viktigt att informera föräldrarna om att detta är ett vanligt 

fenomen. Anledningen till att deras vänner drar sig undan är ofta rädsla och att de inte vet vad de 

ska prata om. Om föräldrarna orkar kan det underlätta för släkt och vänner om de själva pratar om 

barnets sjukdom och på så sätt öppnar upp för att berätta om sin sorg. 

 

Något som inte framkommit i vårt resultat men som både Carlsson (2007), Rönnmark (1999) och 

Birgegård och Glimelius (1991) tar upp är att samtal i grupp kan vara ett väldigt stort stöd i 

föräldrarnas sorgeprocess om det erbjuds. Föräldrarna får då träffa andra föräldrar som befinner sig 

i samma situation som dem. På så sätt kan föräldrarna dela sina upplevelser, känna samhörighet och 

avlastning med hjälp av de andra föräldrarna. Anledningen till att detta inte framkommit i vårt 

resultat kan vara att böckerna vi använt oss av är som nämnts innan skrivna på 80-talet och 90,-talet 

och utvecklingen inom vården har kommit en bit sedan dess och att gruppsamtal nu erbjuds. 

I resultatet framkom även att två av föräldrarna fann stöd och tröst med hjälp av gudstro. En av 

föräldrarna fick stort stöd från en sjukhuspräst hon kom i kontakt med under barnets sjukdom och 

en av föräldrarna bad för sitt barn kontinuerligt. Enskär (1999) tar i sin bok upp att även hos  

föräldrar som i vanliga fall inte är aktivt troende kan det framkallas ett behov av gudstro i samband 

med barnets sjukdom och död. Att vara lyhörd och våga fråga föräldrarna angående deras tro är 

därför viktigt för att kunna tillgodose deras eventuella önskemål. 

 

Resultatet tyder också på att föräldrarna tyckte att det var viktigt med ärlighet och öppenhet från 

läkare och övrig vårdpersonal. Birgegård och Glimelius (1991) talar om att uppriktighet och ärlighet 

är två av de saker som i hög grad påverkar hur relationen mellan vårdare, patient och anhöriga blir. 

Genom öppen och ärlig information från vårdar skapas tillit gentemot patienten och dennes 

anhöriga. Carlsson (2007), talar om att när anhöriga får ökad kunskap och information om den 

sjukes tillstånd leder detta till en tryggare samvaro med den sjuke.  

 

Många av föräldrarna var besvikna på kontinuiteten i vården. De tyckte de var jobbigt att hela tiden 

ha nya vårdare som inte hade samma rutiner som de tidigare. Denna oro skapade ett stort lidande för 

många av föräldrarna. Birgegård och Glimelius (1991) belyser i sin bok att även om det är omöjligt 

att åstadkomma en fullgod kontinuitet så finns det ändå en del saker som kan skapa en bättre 

kontinuitet. En av dessa saker är en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan är då den 

sköterska som har det största ansvaret för patienten och har en god insikt i patientens 

sjukdomsförlopp vilket underlättar både för patienten och anhöriga. Detta är något som hade kunnat 

skapa större trygghet hos föräldrarna och på så sätt även större tillit gentemot vården. 

 

Resultatet visar att vissa av föräldrarna upplevde att de inte blev sedda av vårdpersonalen efter att 

de fått besked om att barnets cancer inte gick att bota. De upplevde att de inte längre var lika viktiga 

för personalen utan att de mest blev förbisedda och ingen tog sig tid att prata med dem. DeCinque, 

 Monterosso, Dadd, Sidhu, Macpherson, Aoun (2006) och Kars, Grypdonck och Van Delden (2011) 

talar även de om att föräldrar är missnöjda med hur de blivit bemötta av vårdpersonal både under 

barnets sjukdomsförlopp så väl som efter barnets bortgång. De hade velat ha mer information 

angående sjukdomen och vad som skulle hända efter det att barnet hade gått bort (Ibid.). Detta 

bemötande från vårdpersonalens sida har gjort att ett vårdlidande uppstått. För att undvika att 

maktlöshet och därmed vårdlidande uppstår krävs det att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal 
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kontinuerligt reflekterar över om föräldrarna upplever ett vårdlidande (Wiklund, 2003). Birgegård 

och Glimelius (1991) beskriver hur viktigt det är att inte ”glömma” bort patienten och de anhöriga 

när de fått beskedet om att sjukdomen inte går att bota. Även om det inte finns någon bot på 

sjukdomen så finns det mycket som vi som framtida sjuksköterskor kan göra för patienten i det 

palliativa skedet av sjukdomen.  

 

Det är således viktigt att som sjuksköterska och övrig vårdpersonal visa att man alltid finns där för 

patienten. Patienten och anhöriga ska veta vart den kan vända sig om det är något de undrar över. 

Att ge anhörig tid för samtal är även av stor vikt för att de ska känna att det finns någon där som 

bryr sig. Enskär (1999) talar också om hur viktigt det är att inte överge föräldrarna utan istället ge 

dem en realistisk bild av verkligheten. Edberg och Wijk (2010) talar om vikten av att ge föräldrarna 

kunskap och information kring vad som händer i kropp och själ när döden är nära. Vårdpersonal bör 

ge information till de närstående kring vad som händer och vad som kommer att hända. Detta är 

något som hade kunnat underlätta för de föräldrar som talar om att de kände sig förbisedda. Genom 

detta hade de fått en större förståelse gentemot vad som komma skall och det vårdlidande som 

skapats hade kunnat undvikas. Dahlberg och Segesten (2010) talar om hur viktigt det är att man 

som vårdpersonal samtalar med de anhöriga och låter dem delge sina tankar om sin levnadssituation 

för att få veta vad som är meningsfull respektive svårt för familjen och på så sätt tar vårdpersonal 

även del av de anhörigas livsvärld. Att ta del av deras livsvärld är av stor betydelse för att veta hur 

just de vill ha det i omvårdnaden.  

 

Litzelman, Catrine, Gangnon och Witt (2011), Bennet, English, Rennoldson och Starza-Smith 

(2013) och Cernvall, Carlbring, Ljungman, von Essen (2013) belyser stress som ett vanligt fenomen 

hos föräldrar till barn med cancer. Föräldrarna känner sig stressade på grund av barnets sjukdom 

och detta på grund av att de känner sig maktlösa och inte riktigt vet hur de ska hantera situationen. I 

resultatet i denna studie framkommer inte stress som något direkt påtagligt hos föräldrarna. Kanske 

kan det vara så att föräldrarna fått mycket stöd från personal och nära anhöriga och på så sätt inte 

behövt känna någon stress. Eller kan det vara så att de i efterhand inte sett stressen som en så stor 

del i händelseförloppet och därför inte valt att skriva om det. 

 

Slutsats 
Att förlora sitt barn i cancer är något som kommer att förändrar föräldrarnas livsvärld för all 

framtid. Även om allt ifrån början känns hopplöst och meningslöst kommer föräldrarna 

förhoppningsvis så småningom hitta sina egna vägar för att kunna gå vidare i livet. Men det krävs 

då stöd från vårdpersonal, släkt och vänner. Det är därför viktigt att vårdpersonalen vet vilket slags 

stöd föräldrarna behöver och förväntar sig både i det palliativa skedet och efter barnets död. Genom 

att ge föräldrarna tröst och stöd kan ett onödigt lidande undvikas och istället kan de få hjälp på sin 

väg mot ett minskat lidande och ett ökat välbefinnande. Även om varje förälders upplevelse av att 

förlora sitt barn i cancer är unik så är det viktigt att som vårdpersonal i alla fall ha en förståelse om 

hur deras upplevelser och tankar kring händelsen kan te sig. 
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 Bilaga 1 

Tillvägagångssätt vid datainsamling i databasen LIBRIS, 130403. 

 Sökord Antal träffar Vald litteratur 

Barncancer biografi* 12 Inuti sorgen: 

Berättelsen om Joel (2004). 

”Det är ju cancer”: Om att 

fylla vår dotters dagar med 

liv (2006). 

Kämparnas konung: 

Berättelsen om Ivar – en stor, 

liten person (2000). 

Flickan med de röda skorna: 

Berättelsen om min älskade 

flicka som dog i cancer 

(2005). 

 

 

De resterande tre självbiografierna som ingick i denna litteraturstudie hittades och valdes ut genom 

en manuell sökning på barncancerfondens hemsida, 130414 (http://www.barncancerfonden.se ). 

Dessa var: Så var leken förbi (1998), Nille: Cancerbarn (1989) och Felicia: en liten flicka som kom, 

log- och vände om (1982).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.barncancerfonden.se/


 

Bilaga 2 

Presentation av de sju valda självbiografierna. 

Titel Författare År Sammanfattning 

Så var leken förbi Norén, Sverker. 1998 Boken handlar om en pojke som heter Christian 

som 16 år gammal går bort i cancersjukdomen 

rabdomyosarkom. Berättelsen är skriven ur 

Christians pappas perspektiv, men berör även hans 

mammas upplevelser. Med i familjen finns även 

Christians bror. 

 

Inuti sorgen: 

Berättelsen om Joel 

Andersson, Tord. 2004 Berättelsen handlar om Joel som har sjukdomen 

leukemi och somnar in 15 år gammal. Boken är 

skriven utav Joels pappa, med i familjen finns även 

hans mamma och två systrar. 

 

Flickan med de röda 

skorna: Berättelsen om 

min älskade flicka som 

dog i cancer 

Housden, Maria. 2005 Boken handlar om Hanna som 5 år gammal går bort 

i leukemi. Författaren till boken är Hannas mamma, 

med i familjen finns också Hannas pappa och bror. 

 

 

Nille: Cancerbarn Ylander, AnnSophie. 1989 Berättelsen handlar om Nille (Linus), som har 

cancersjukdomen leukemi, 4 år gammal förlorar 

Nille kampen mot sin sjukdom. Boken är skriven 

utifrån Nilles mammas perspektiv, men vi får även 

möta Nilles pappa och hans tre bröder. 

 

Kämparnas konung: 

Berättelsen om Ivar – en 

stor, liten person 

Wirén, Helen. 2000 Berättelsen handlar om Ivar som 3 år gammal dör i 

cancer. Boken är skriven utav Ivars mamma, som 

beskriver deras känslosamma resa. I berättelsen får 

vi också möta Ivars pappa och syskon. 

  

”Det är ju cancer”: Om 

att fylla vår dotters 

dagar med liv 

W, Karlsson, Anki.  2006 Boken handlar om Lina, som 9 år gammal förlorar 

kampen mot sin leukemi. Författare till boken är 

Linas mamma som beskriver den smärtsamma 

historien, med i familjen finns även Linas pappa och 

två syskon. 

 

Felicia: en liten flicka 

som kom, log- och vände 

om 

Bratt, Ingela. 1982 Boken handlar om Felicia, en flicka som får en 

hjärntumör och 4 år gammal dör i cancer. Boken är 

skriven utav Felicias mamma. Med i boken finns 

också hennes pappa.  

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Exempel på tillvägagångssätt vid kodning och utformandet av kategorier enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) kvalitativa manifesta innehållsanalys. 

 

Meningsbärandeenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kodning Subkategori Kategori 

”Ett uppriktigt 
medmänskligt stöd hjälper 
den sörjande att förstå 
sina egna känslor, att ta 
definitivt avsked, att 
acceptera förlusten, att 
lära sig leva med den 
omvälvande förändringen 
och att integrera denna 
omvälvning i sitt fortsatta 
liv så att han förmår leva 
det vidare. Tystnad 
förvärrar och förhalar.” 
(Ylander, 1989 s.73). 
 

Stöd hjälper 
föräldern att 
hantera sina 
känslor och 
acceptera 
förlusten.  

Stöd hjälper 
föräldern att ta 
sig vidare. 

Stöd från olika 
håll.  

Betydelsen av 
trygghet. 

”De anhörigas svåraste 
stund kommer då det är 
dags att inse att slaget är 
förlorat, att livet inte går 
att rädda att det är dags 
att släppa taget, att det är 
tid att acceptera och ta 
farväl.” (Ylander, 1989 s. 
96). 
 

Svårast för 
anhöriga att 
släppa taget och 
inse att slaget är 
förlorat. 

Släppa taget och 
ta farväl. 

Att se sitt barn 
gått bort.  

Att gå vidare 

 

 


