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Sammanfattning    
 
När ett nyfött barn kommit till världen utvecklas en känslomässig relation mellan 
föräldrarna och barnet. Om barnet skulle drabbas av en sjukdom, såsom cancer, 
förändras tillvaron och kraven för föräldrarna. I Sverige diagnostiseras ungefär 268 nya 
fall av cancer per år, hos barn mellan 0-15 år. De flesta barn överlever cancern och 
dödligheten ligger på ungefär 18 %. För sjukvårdspersonal innebär det ett möte med 
föräldrar som i allra högsta grad påverkas av barnets sjukdom. Syftet med denna studie 
är därför att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn som har cancer. Vi har 
utgått från uppsatsmodellen, att analysera berättelser, som är presenterad i Friberg 
(2006). Tre självbiografiska böcker har analyserats och utgör vårt resultat som vi 
presenterar i sex kategorier. Att känna oro; en framträdande känsla som av föräldrarna 
beskriv i olika nivåer, från lugn till ångest. Att känna glädje; författarna beskriver bland 
annat glädjen som en slags tacksamhet till människor runt omkring dem. Att känna 
hopp; föräldrarna beskriver att hoppet förändras under sjukdomens tid, beroende på 
barnets sjukdomstillstånd. Att känna rädsla; föräldrarna är rädda för hur barnet ska 
påverkas av de olika behandlingsformerna samt sjukdomens utgång. Att ha insikt och 
förståelse; insikten om att barnet kan dö är svår att nå, men föräldrarna berättar att de 
efter hand får bättre insikt och förståelse av sjukdomen och dess eventuella utgång. Att 
uppleva förskjuten normalitet; den nya situationen som uppstår beskriver föräldrarna till 
en början som kaotisk och skrämmande men som till slut blir deras vardag. Resultatet 
visar på att föräldrar genomgår många olika känslor och upplevelser när deras barn har 
drabbats av cancer. För att sjuksköterskan skall kunna bemöta och ta hand om dessa 
föräldrar på bästa sätt behöver hon/han ha insikt och förståelse om dessa upplevelser. 
Det kan vara så att föräldrar som har haft ett svårt sjukt barn, oberoende av sjukdomens 
utgång, alltid kommer att bära med sig sina upplevelser och kommer att påverkas av 
dessa även senare i livet – deras själ är ärrad.  
 
 
Nyckelord: upplevelser, föräldrar, barn och cancer. 
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INLEDNING 

När ett barn har fått diagnosen cancer blir inte endast barnet drabbat utan hela familjen 
med föräldrar, syskon och släktingar berörs. Syskon kan känna att de blir åsidosatta då 
föräldrarnas största fokus läggs på det sjuka barnet. Sjukvårdspersonalens kontakt med 
föräldrarna blir stor, då det är vanligt att föräldrarna tillbringar mycket tid och turas om 
att vara med barnet under sjukhusvistelserna. Det cancersjuka barnet bör vara i centrum 
för sjukvårdspersonalen men det är viktigt att de har kunskap om föräldrarnas 
upplevelser. Föräldrarna är ofta den största tryggheten som barnet har, därför är det för 
barnets skull viktigt att relationen mellan föräldrar och sjukvårdspersonal byggs på tillit 
och förståelse (Karolinska institutet, 2007; Enskär, 1999; Tveiten, 2000). 
   
Att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett svårt sjukt barn intresserar oss. Det är 
viktigt att ha förståelse då sjukvårdpersonal på många arbetsplatser kan möta dessa 
föräldrar. Genom att få en liten förståelse om vad föräldrarna har för upplevelser, kan vi 
som sjuksköterskor försöka att underlätta deras situation. Vi kommer aldrig helt och 
hållet förstå vad varje enskild förälder går igenom men detta arbete hoppas vi kan ge en 
liten bättre insikt om vad föräldrarna i helhet upplever. 
 
 
 
BAKGRUND 

Det är ovanligt att barn drabbas av cancer, trots det utgör cancer en av de vanligaste 
dödsorsakerna hos barn under 15 år (Barncancerfonden, 2007). År 2003 
diagnostiserades 268 nya fall av cancer hos barn (0-15 år) i Sverige. Av dessa 268 barn 
var det 49 som inte överlevde sjukdomen. Den procentuella dödligheten blir då ca 18 % 
för år 2003. Den forskning om cancer som bedrivits i många år samt den utvecklade 
kunskapen om omvårdnadens stora betydelse har bidragit till att sjukdomen som 
tidigare närmast varit obotlig, nu har en minskad dödlighet och ungefär tre av fyra barn 
överlever. Bland barn är de vanligaste cancerformerna hjärntumör, akut leukemi samt 
neuroblastom. De vanligaste behandlingsformerna är cytostatika, strålning och kirurgi. 
Dessa delas in i kurativ och palliativ, beroende på om behandlingen syftar till bot eller 
till lindring (Socialstyrelsen, 2005).  
 

Att vara förälder 

Då det nyfödda barnet är totalt hjälplöst och outvecklat är han eller hon i stort behov av 
kärlek och omhändertagande av sina föräldrar. Under det första skedet i det nyfödda 
barnets värld utvecklas en känslomässig relation, till främst modern. Denna 
känslomässiga relation utvecklas även till närstående och består även när barnet och den 
vuxne inte är nära varandra. Föräldrarna tar barnet till sig och skyddar det mot 
omvärlden. De flesta barn har en trygg samhörighet med både sin mamma och pappa. 
Dock kan barnet välja mamman framför pappan under vissa omständigheter, detta är 
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kopplat till de starka känslomässiga band som byggdes upp under den tidiga 
spädbarnstiden (Hwang, Broberg, Gunnarsson, Hansen, Hjelmquist & Schaller, 1992). 
 
Föräldrar är fyllda av önskningar om hur barnets tillvaro och framtid ska se ut. Dessa 
önskningar är för det mesta omedvetna och kan göra att föräldrarna utan medvetenhet 
pressar barnet i vissa situationer. De önskar att deras barn ska kunna nå de mål som de 
själva inte har uppnått, men samtidigt också åstadkomma liknade resultat som de själva 
gjort. Föräldrar strävar också efter att hjälpa barnet att utveckla en egen personlighet 
och autonomi (Salk, 1974). Elvin-Nowak (2001) framhåller att föräldrar anser att 
kärleken till barnet är den mest grundläggande idén inom föräldraskapet och att glädjen 
och den ständiga anpassningen till barnet känns helt självklar och sker utan uppoffring.  
 
Poulsen (1995) skriver att, för att ett barn ska kunna utvecklas självständigt krävs det att 
barnet växer upp i en kärleksfull miljö med erkännande och stabilitet. Det är även vikigt 
att föräldrar ställer rimliga krav och efter hand kan överlåta initiativ till barnet. Enligt 
författaren klarar de flesta föräldrar detta utan problem, såvida de inte befinner sig i 
materiell eller känslomässig nöd, exempelvis som vid sjukdom. 
 

Att vara förälder till ett sjukt barn 

Enskär (1999) tar upp begrepp såsom; chock, förnekelse, ilska, hopplöshet och 
skuldkänslor när hon beskriver föräldrarnas första reaktioner efter att ett barn 
diagnostiserats med cancer. Forskningen visar att hela 50 % av föräldrar till barn med 
cancer upplever någon form av ångest eller depressiva symtom under barnets 
sjukdomstid. Tveiten (2000) beskriver en ovisshet som föräldrarna upplever. Ovissheten 
om behandlig och prognos förvärrar den redan påfrestade situation som föräldrar kan 
uppleva, då det dagliga livet sätts åt sidan trots att de ofta också har barn där hemma 
som behöver stöd och hjälp.  
 
I en studie av Björk, Wiebe och Hallström (2005), om familjers upplevelser när deras 
barn har fått diagnosen cancer, framgår att föräldrar upplever en trasig livsvärld och en 
strävan efter att överleva. En trasig livsvärld beskrivs som att förlora fotfästet och 
förlora känslan av säkerhet som resulterar i att de blir sårbara. Det framkommer även att 
föräldrarna har en upplevelse att vara beroende av närstående och vårdpersonal samt att 
det uppkommer en stor förändring i vardagslivet. Strävan efter att överleva presenterar 
författarna som att känna hopp och att sträva efter optimism. Föräldrarna strävar också 
efter att känna kontroll för att reducera känslor av kaos och de strävar efter närhet för att 
reducera de känslor av ensamhet som uppkommer då de, på grund av barnets sjukdom, 
är skilda från andra närstående. Barnets sjukdom påverkar familjen som en helhet. 
Sjukdomen styr familjens liv och de tvingas att anpassa sig till de krav som barnets 
sjukdom för med sig. Föräldrarna beskriver att deras vardagliga liv vänds upp och ner. 
Direkt efter att föräldrarna får reda på att deras barn har cancer inleder de kampen mot 
cancern och strävan efter att överleva. 
 
I en intervjustudie av Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin och Kreuger (1997) 
presenteras åtta kategorier som beskriver föräldrars upplevelser när deras barn har 
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cancer. Kategorierna behandlar upplevelser då föräldrarna ser sitt barn lida, då de blir 
styrda av sjukdomen, då de beter sig annorlunda som familjemedlemmar, då de 
upplever starka känslor och reaktioner, då de försöker ”klara av” situationen, då de 
hanterar andras reaktioner, då de får hjälp och stöttning från andra och då de bedömer 
kvaliteten av vården. I studien diskuterar författarna hur föräldrarnas känslor och 
reaktioner över barnets sjukdom till stor del grundas på hur barnet känner och reagerar. 
Även denna artikel visar att sjukdomen påverkar hela familjen, såsom syskon, mor- och 
farföräldrar. Författarna nämner att vårdpersonalen inte tar upp kvaliteten av vården 
som en avgörande faktor för föräldrarnas upplevelser, vilket däremot föräldrarna gör i 
intervjuerna. 

Lidande 

Att vara förälder till ett sjukt barn kan antas leda till en form av lidande. Wiklund (2003, 
s. 99) beskriver lidande som ”… den plåga människan upplever då hennes helhet hotas 
eller håller på att upplösas”. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 
(2003) talar om att det är möjligt att uppleva ett välbefinnande trots att man befinner sig 
i ett lidande. Det är alltså inget motsatsförhållande mellan välbefinnande och lidande. 
Eriksson (1994) skriver att lidande är en del av människans verklighet som alla på något 
vis kommer i kontakt med. Wiklund (2003) skriver om olika sorters lidande såsom 
livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande. Ett livslidande är ett sorts lidande som 
berör hela människan och dennes livssituation och som uppkommer från människans 
värderingar och upplevelsen av att inte kunna leva upp till sin roll i samhället. 
Vårdlidande beskrivs av författaren som en följd av vård och behandlingar. Det kan 
också vara bristfällig vård som orsakar ett vårdlidande. Ett sjukdomslidande beskrivs 
som det lidande som uppkommit ur de symtom och problem som sjukdomen medfört. 
Även begränsningar som sjukdomen skapar är ett sjukdomslidande. 
 
Eriksson (1994) skriver att känslor som oro och ångest inte är synonymt med lidande. 
Däremot kan oro, ångest och rädsla leda till ett lidande, eller tvärtom, ett lidande kan 
leda till ångest, oro eller rädsla. För att människan ska kunna bearbeta sina känslor 
krävs att hon har insikt och är medveten om att hon befinner sig i ett lidande. Det är då 
kampen mot lidandet kan börja.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskor kan komma att vårda barn som drabbats av svår sjukdom, såsom cancer. 
Det innebär ett möte med föräldrar som i allra högsta grad drabbas av barnets sjukdom. 
Forskning visar att föräldrar till barn som har en svår sjukdom kan genomgå ett lidande. 
De kan uppleva att sjukdomen tar barnet ifrån dem. Möjligheten att hjälpa och skydda 
sitt barn kan då kännas avlägset och detta kan medföra sorg. Hela tillvaron sätts på prov, 
livet förändras och det kan dessutom innebära lång väntan och ovisshet under 
sjukdomstiden. Hela familjens vardag sätts åt sidan och detta kan bli enormt 
påfrestande.  
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Cancer är en sjukdom som kan vara mycket skräckinjagande för de som drabbas, vilket 
är ännu en viktig sak att ha i åtanke för att förstå föräldrarna samt kunna lindra deras 
lidande. Att som sjuksköterska ha kunskap om hur föräldrar reagerar och upplever sin 
situation, är viktigt i bemötandet. Därför är det av stor betydelse att ställa frågan; Vad 
upplever den enskilda föräldern när deras barn drabbas av cancer?  
 
 
 
 
SYFTE 

Att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn som har cancer. 
 
 
 
METOD 

Litteratursökning 

Resultatet bygger på självbiografier men för att få en djupare inblick i ämnet valdes att 
söka kvalitativa artiklar för användning i bakgrunden. Initialt prövades ett antal sökord i 
databaserna Cinahl och Academic Search Elite. Dessa databaser användes för att de har 
vårdvetenskapligt innehåll. Under alla sökningar var inklusionskriterierna att artiklarna 
skulle vara kvalitativa, vårdvetenskapliga och med avgränsningen ”peer-reviewed”. De 
första sökorden som användes var; cancer, parents coping, child, experience. Efter 
utvärdering av sökträffar samt efter att ha tagit hjälp av tesaurus/headings framkom 
istället sökorden; childhood neoplasms, cancer, emotions, experience, child. Dessa 
användes i olika kombinationer i både Cinahl och Academic Search Elite. De 
kombinationer som gav resultat var; childhood neoplasms, emotions samt experience, 
cancer, child. Artiklarna som hittades med hjälp av dessa kombinationer fanns alla i 
databasen Cinahl. Totalt hittades fem artiklar som till en början verkade intressanta 
utifrån det valda ämnesområdet. Alla artiklar lästes noggrant, men efter kritiskt 
granskande och reflekterande ansågs dessa inte svara på detta arbetes valda syfte. 
Istället gjordes en ny sökning i databasen Cinahl, även här med avgränsningen ”peer-
reviewed”, med orden; cancer, lived experience och parent. För att få en bredare 
sökning av ordet parent användes trunkering (*). Sökningen resulterade i en mycket 
intressant artikel som även den lästes noggrant och kritiskt granskades. Denna ansågs 
svara på detta arbetets syfte och därmed vara användbar. Vid granskning av den 
artikelns referenser hittades ytterligare två intressanta vårdvetenskapliga artiklar. Efter 
granskning ansågs bara en av dessa vara användbar. Litteratursökningen resulterade i 
sammanlagt två artiklar som användes i bakgrunden. 
 
Då syftet med denna uppsats är att beskriva upplevelser, valdes att analysera 
självbiografier, för att sedan bygga resultatet på denna analys. Självbiografierna söktes i 
bibliotekskatalogen på Högskolan i Borås, där den avancerade sökningen användes med 
ordet barncancer som fritext och Lz som hyllsignum. Detta resulterade i två träffar. För 
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att vidga fältet söktes självbiografier även på Borås Stadsbibliotek. Där skedde en så 
kallad ostrukturerad sökning då en bibliotekarie föreslog ett antal böcker inom området. 
Ytterliggare en självbiografi valdes efter ett tips från en studiekamrat. 
Sammanfattningsvis hittades sju självbiografier; två från biblioteket på Högskolan i 
Borås, fyra från Borås Stadsbibliotek och en som framkom efter ett tips. Alla 
självbiografier lästes och till den slutgiltiga analysen valdes tre av dessa ut. Dessa 
böcker ansågs vara de där författarna tydligast beskrev sina egna upplevelser och 
därmed svarade bäst till detta arbetets syfte. 

Analys 

Friberg (2006, s.109-112) skriver att artiklar först ska granskas utifrån frågor, som till 
exempel kan vara om det finns ett tydligt problem formulerat? När dessa frågor har 
behandlats i relation till varje artikel bestäms vilka artiklar som ska ingå i analysen och 
vilka som ska väljas bort. Det är viktigt att här ta ställning till huruvida de valda 
artiklarna svarar till detta arbetes syfte. När artiklarna är valda görs analysen utefter de 
punkter som Friberg (2006) beskriver, att artiklarna genomläses ett antal gånger, med 
fokus på resultatet, för att få dess innebörd och innehåll klart för sig. Efter detta 
identifieras nyckelfynden i studiernas resultat och därefter görs en sammanställning av 
resultatet från respektive studie för att få en överblick. När detta är gjort är det lättare att 
jämföra resultaten från de olika studierna, då likheter och skillnader identifieras. Med en 
sammanställning av dessa likheter och skillnader i form av kategorier formuleras en 
beskrivning av studiernas resultat. 
 
Utifrån Fribergs (2006, s109-112) föreslagna tillvägagångssätt valde vi att göra följande 
delar. Till en början läste vi igenom artiklarna för att få en överblick om vad de 
handlade om och om de var relevanta för vårt arbete. Vi valde därefter ut de artiklar 
som efter kritisk granskning, med hjälp av frågor föreslagna i Friberg (2006), ansågs 
bäst svarade på vårt syfte och som senare användes i vår bakgrund. 
 
Då resultatet har byggts på självbiografier användes uppsatsmodellen ”Att analysera 
berättelser (narrativer)” skriven av Dahlborg-Lyckhage (2006). Författaren skriver att 
berättelser från människor ger en ökad kunskap och är därmed av stor vikt i vårdandet. 
Då patienter, närstående och vårdare berättar om sina upplevelser kan en ökad förståelse 
uppnås. När människor beskriver sina upplevelser i form av hälsa/ohälsa, lidande och 
vård kan det ses utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Författaren skriver också att 
för att göra en analys av berättelser måste problemformulering och syfte utgå från 
människors upplevelser. Dahlborg-Lyckhage (2006) talar om att det är viktigt att vara 
öppen och följsam vid läsning av berättelser. Tidigare kunskap och teorier ska 
medvetandegöras och åsidosättas för att analysen av materialet inte ska färgas av egna 
föreställningar.   
 
Analysen ska börja med att materialet läses upprepade gånger. Detta kallas för det 
”bekantgörande skedet” där en helhet av textens sammanhang fås. I denna första fas 
sker ingen aktiv tolkning utan materialet läses med öppna sinnen. Den egentliga 
analysen sker i den andra fasen då texten delas in i meningsbärande delar. Identifiering 
görs av innehållet i texten och de meningsbärande delarna för att sedan kunna föra 
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samman detta i kategorier. I resultatet namnges kategorierna och innehållet beskrivs och 
illustreras genom citat. I den tredje fasen ska det kunna urskiljas och beskrivas ett 
mönster. De olika delarna sätts ihop och bildar en ny helhet. För att på ett tillförlitligt 
sätt kunna väva ihop delarna till en sammanfattad helhet kan ibland krävas att gå 
tillbaka till det ursprungliga materialet (Dahlborg-Lyckhage, 2006). 
 
De tre valda självbiografiska böckerna är: 

• Flickan med de röda skorna, skriven av Housden (2002). Flickan Hannah får 
cancer vid tre års ålder och i boken berättar hennes mamma om upplevelserna 
från Hannahs sjukdomstid. 

• Inuti sorgen, skriven av Andersson (2004). Pappan till den 13-årige sonen Joel 
berättar om upplevelserna då sonen drabbas av leukemi.  

• Kan jag dö, mamma? är skriven av Edgardh (2005). Femårige pojken John får 
cancer och hans mamma berättar i boken om hur livet förändras efter diagnosen. 

 
Vår analys började med att alla tre böckerna genomlästes ett par gånger för att få en 
helhetsuppfattning. Därefter markerade vi, var för sig för att inte påverkas av varandra, 
de meningsenheter i böckerna som handlar om föräldrarnas upplevelser. Varje 
markering bestod av en smal post-it-lapp. På varje lapp skrevs den tolkningsfria 
”koden”. Vi var noga med att endast använda ord och innebörder som författarna skrivit 
och därmed inte använda någon tolkning. Efter att varje bok markerats klart gick vi 
tillsammans igenom respektive markeringar sida för sida. Upplevelserna 
sammanställdes på en whiteboardtavla så att vi fick en bra översikt. För att vara extra 
noggranna skrev vi efter varje upplevelse på vilka sidor och i vilken bok den enskilda 
markeringen hittades. Denna sammanställning överfördes senare till ett Word-
dokument. När markeringen av alla böcker var klara hade vi alltså totalt tre Word-
dokument. De tio mest förekommande upplevelserna i respektive bok jämfördes med 
varandra. De resterande upplevelserna tolkades och kopplades var för sig ihop med 
någon av de tio som mest frekvent förekommit. Av de tio upplevelserna var det sex som 
var mest utmärkande och de bildar våra kategorier och utgör vårt resultat. 
 
 
 
RESULTAT 

Resultatet utgörs av sex huvudkategorier; att känna oro, att känna glädje, att känna 
hopp, att känna rädsla, att ha insikt och förståelse och att uppleva förskjuten 
normalitet. Kategorierna är de mest utmärkande upplevelser som föräldrarna har, när 
deras barn har fått diagnosen cancer, tills de friskförklaras eller i värsta fall tills de dör. 
För att förstärka kategoriernas innehåll används citat från böckerna. 
 

Att känna oro  

Det framkommer i analysen av böckerna att oro är en framträdande känsla som 
föräldrarna upplever under barnets hela sjukdomstid. Oron beskrivs i olika nivåer där 
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föräldrarna talar om en ångest då oron är som starkast och ett lugn då oron lyckas 
dämpas. I början av barnets sjukdomstid ses en tydlig oro som av föräldrarna beskrivs 
som just ångest. Denna ångest skapas då föräldrarna kastas in i en ny och svår situation 
där nya beslut måste fattas och hela vardagen vänds upp och ner. Oron att inte veta vad 
som kommer att hända ens barn och om barnet överhuvudtaget kommer att bli friskt 
beskrivs som stark.   
 
Oron ökar då föräldrarna är rädda för att barnet ska påverkas av deras oro. De vill inte 
överföra sin egen oro till barnet och då göra honom eller henne nervös inför vad som 
kan hända. Istället vill föräldrarna visa ett lugn som hjälper barnet att känna ro och 
förtröstan i sin sjukdom.  
 
När det har gått en tid sedan diagnostisering beskrivs oron som ett mer eller mindre 
kontrollerat lugn. Lugnet växer fram då föräldrarna har landat mer i sjukdomen och 
kunskapen om den ökar. Oron finns trots det alltid inom dem eftersom de aldrig vet hur 
framtiden kommer att te sig. 
 
Föräldrarna beskriver två olika sätt att hantera sin oro. Ett sätt är att tro och förutse det 
värsta och på så vis hela tiden vara beredd på vad som kan hända. Det andra sättet är att 
tolka information och se den som mer optimistisk och hoppfull än vad den egentligen 
är. Många föräldrar ägnar stor tid åt att söka information om sjukdomen, både i böcker, 
på Internet och hos andra människor. De flesta vill höra vad andra föräldrar har varit 
med om. Många kan på så vis dämpa sin oro, medan det för andra kan ge motsatt effekt 
och oron ökar då. När föräldrarna pratar med läkare är det ibland inte fakta de är ute 
efter, utan tröst. För att lugna sin oro vill de höra att barnet har stora chanser att bli 
friskt. 
 
För att komma bort från tankar och oro berättar föräldrarna om olika sätt att fly 
sanningen. Det viktiga är att de själva hittar något som de tycker om att göra och finner 
ro i. En förälder berättar om hur oron kopplas bort då hon en gång i veckan har 
möjlighet att rida. Hon beskriver hur hästen bär henne och hur alla tankar på livet runt 
omkring försvinner. I boken (Edgardh, 2005, s. 55) uttrycker föräldern sig så här: ”Utan 
hästarna hade jag inte orkat. Något hos dem ger mig ro. Att bli buren? Att bli tagen för 
den jag är? Att bli avläst i nuet?”. Denna stund ger henne ro och ett andrum där hon får 
chans att samla nya krafter. En annan förälder (Housden, 2002) berättar om den frihet 
hon finner i att fingermåla. Hon talar om hur oron rinner genom fingrarna och hur hon 
går upp i glädjen att måla. Detta är ett annat sätt att bearbeta oron, finna ro och en chans 
att hämta nya krafter för att orka fortsätta kämpa. 
 
Oron skapar också en sårbarhet och känslomässig bräcklighet. Föräldrarna beskriver att 
de blir sårbara då det ofta saknas kontinuitet i vården och att de hela tiden träffar nya 
människor och måste anpassa sig till nya rutiner. Vardagen utanför sjukdomen påverkas 
också. Då kan det till exempel handla om vardagliga göromål som går fel och orsakar 
stor stress men som tidigare inte hade blivit något problem. En förälder beskriver sin 
oro och sårbarhet så här:  
 
       Oavsett om jag var glad eller förtvivlad, orolig eller förtröstansfull så var känslorna  
       mycket starkare än normalt och kasten mellan dem var mycket häftigare än vanligt.  
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       Jag minns också hur sårbar jag var, hur lite som behövdes för att få mig ur balans  
       (Andersson, 2004, s. 25). 
 

Att känna glädje 

Att känna glädje beskriver författarna bland annat som en slags tacksamhet till 
människor runt omkring dem. Det kan vara släktingar, vänner, familj och även 
vårdpersonal. Känslan av att någon lyssnar och har tid, gör att de känner sig glada och 
tacksamma. Föräldrarna beskriver en tacksamhet även till de personer som stöttar, 
hjälper och vårdar barnet i sjukdomen. 
 
När ens barn fått diagnosen cancer beskriver en förälder (Andersson, 2004) en slags 
närhet till sitt barn som han tidigare inte haft och känner då glädje. Föräldrarna ägnar 
mer tid åt sitt barn och tar nu tillvara på stunden på ett nytt sätt. Varje dag och varje 
hinder som övervinns ger glädje och föräldrarna ser det som en chans till ännu en tid 
tillsammans med barnet. Det viktiga är att leva i nuet och att glädjas åt det man har. 
Föräldrarna berättar att den lilla glädje som finns är det som gör tillvaron lite lättare att 
genomlida och trots att tiden efter att deras barn har fått diagnosen är intensiv och 
oerhört skrämmande känner de tacksamhet och glädje, för varje stund de får vara 
tillsammans med sitt barn. De beskriver den tiden som en gåva. Två föräldrar beskriver 
på två olika sätt hur närheten är betydelsefull för att uppleva glädje.  
 
       Han var på väg att bli vuxen. Jag undrade om jag hade lagt märke till det om vi skyndat  
       vidare i livet som vanligt. Jag vill inte tänka tanken, men jag gjorde det ändå: det är bra att  
       vi kommit så nära varandra ifall det här inte går vägen. Då ska jag minnas den här tiden  
       med glädje (Andersson, 2004, s. 25). 
        
 
       Efter en lång, lång stund blåste Hannah ut ljusen med en svag liten pust. Inte ens när hon     
       blåste vände hon bort blicken. Jag kände närheten, känslan av att vara där med henne,   
       starkare än jag någonsin hade gjort med någon annan människa (Housden, 2002, s. 68). 
 
I böckerna talas det om delaktigheten i vården på sjukhuset som gör att föräldrarna 
känner sig glada och betydelsefulla. Att få en bra balans mellan att kunna hjälpa till i 
omvårdnaden och fortfarande kunna vara anhörig uppskattas. När sjukdomen eller 
behandlingens biverkningar, till exempel trötthet eller infektionskänslighet, inte hindrar 
barnet att leka och orka med vardagen, visar föräldrarna en stor glädje. Detta ger också 
föräldrarna glädje. De talar om de små glädjeämnena som ger dem lust och hopp att 
fortsätta kampen mot sjukdomen. Kärleken till barnet och syskonen förenar föräldrarna 
och är en källa till glädje och kraft och den beskrivs som intensifierad då de blir 
medvetna om hur lätt livet kan förändras och hur oförutsägbart det är. En förälder 
beskriver den oförutsägbara glädjen så här: 
 
       Glädjen är den magi och den stillhet som står på tröskeln till varje ögonblick, upplevelsen      
       att ge och leva fullt ut, utan att förvänta sig något i utbyte. Glädje begränsas inte av regler   
       och därför är den inte heller rädd för att göra fel och den kan överraska oss på de mörkaste  
       ställen (Housden, 2002, s. 110). 
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Att känna hopp 

Hopp och hopplöshet är känslor som föräldrarna pendlar mellan under barnets 
sjukdomstid. Föräldrarna beskriver hur de griper efter halmstrån och sållar bland 
informationen om sjukdomen som de får. De lägger de mest hoppfulla orden på minnet. 
Föräldrarna är medvetna om de risker som läkarna nämnt angående sjukdomen och dess 
behandling men väljer att se hoppet. Då sjukdomen går i skov och barnet ibland kan te 
sig friskt är det lätt för föräldrarna att hoppas och tro att allt kommer att gå bra. Detta 
hopp som de skapar vill de gärna förmedla till barnet även om de ibland vet att de själva 
kanske lägger för stor vikt vid det. 
 
       Knöt jag för mycket hopp till behandlingen? Jag visste hur osäkert det var om den verkligen      
       skulle göra honom frisk men jag hoppades och gav honom av mitt hopp. Jag gjorde           
       likhetstecken mellan behandling och bot. Och jag lät det vara så (Edgardh, 2005, s. 42). 
 
Under sjukdomens tid förändras hoppet. Allt eftersom insikt och förståelse om 
sjukdomen ökar skapas ett annat hopp. Det hopp som tidigare grundats i bot, handlar nu 
till exempel om att överleva dagen, uppleva julafton eller få en bra sista tid. 
 
       Det är lätt att tro att hoppet om ett långt liv är det enda som kan hålla en människa uppe.   
       Men vi ersätter det med hoppet om en bra sista tid för Joel. Det var också ett slags hopp,  
       fast mer anspråkslöst. Det gick att leva på det också (Andersson, 2004, s. 59).  
 
Föräldrarna pratar om den styrka och det hopp som erfaren vårdpersonal kan förmedla, 
tack vare deras kunskaper om att föräldrarna kan hjälpa sina barn i kampen mot 
sjukdomen. Hoppet gör att föräldrarna vågar möta den ovissa framtiden även när det ser 
mörkt ut. Det har en stor betydelse för föräldrarna hur läkarna framför information och 
besked om sjukdomen samt vilket hopp de förmedlar. Föräldrarnas hopp bygger mycket 
på detta. En förälder (Andersson, 2004, s. 29) berättar om hur han föredrog att läkarna 
hade en ”spelad optimism” i frågan om barnets chanser istället för en ”ärlig pessimism”. 
 
Att som förälder höra att det inte finns någon mer behandling mot sjukdomen eller 
biverkningarna kan göra att de känner sig handfallna. En förälder (Andersson, 2004) 
beskriver hur familjen då lägger hopp på ett naturläkemedel. De är medvetna om att 
detta inte kan bota sjukdomen men hoppet om att lindra eller förlänga barnets liv med 
hjälp av naturläkemedlet finns där.  
 
Föräldrarna är fullt medvetna om hur sjukdomen kan sluta men hoppet om att det ska gå 
bra är ändå stark. De känner också ett hopp om att barnet ska hinna förstå vad som 
händer och vad som eventuellt kommer att hända men att han eller hon aldrig ska 
behöva vara rädd för sjukdomens förlopp och utgång. Även om föräldrarna inte vill att 
barnen ska vara rädda vill de heller inte ljuga. De belyser att om barnen frågar berättar 
de den sanning som de vet om och de ser det som en självklarhet att barnen ska kunna 
känna tillit till sina föräldrar. De vill kunna prata om det faktum att barnet faktiskt kan 
dö.   
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Att känna rädsla 

Den första tanken som slår föräldrarna när deras barn har diagnostiserats med cancer är 
att barnet ska dö. Föräldrarna upplever då en paralyserande rädsla och den resulterar till 
en början i en ovilja att fråga om saker som rör barnets hälsa. De vill inte ha några svar 
som kan krossa deras förhoppningar om att allt ska gå bra. Föräldrarna beskriver att det 
kan räcka med att vårdpersonal visar minsta tecken som tyder på att de är oroliga, för att 
de själva ska bryta samman. Trots att föräldrarna kan te sig avskärmade från 
yttervärlden är de ändå ytterst medvetna om vad som händer kring deras barn.  
 
Föräldrarna berättar om att de upplever rädsla av att vara dåliga föräldrar. När barnet 
har fått diagnosen cancer är föräldrarna medvetna om att det inte är deras fel. Ändå 
uppkommer känslor av rädsla som gör att de känner sig som dåliga föräldrar och tänker 
tillbaka på om det skulle vara något som de själva kunnat påverka, så inte barnet hade 
fått cancer. Även viktiga beslut som måste tas under behandlingen kan orsaka rädsla för 
föräldrarna. De är rädda för hur barnet ska påverkas av de olika behandlingsformerna 
samt för att de inte vet vilken behandling som skulle passa barnet bäst. En förälder 
(Housden, 2002) berättar om de skuldkänslor och tankar som uppkom huruvida 
föräldrarna gjorde rätt val när valet av behandlingen var gjord, när den var avslutad och 
då det inte fanns något mer alternativ. När behandlingen inte gjorde någon verkan, 
uppkom tankar om de hade gjort rätt mot sitt barn och låtit det genomgå behandlingen 
eller om det endast orsakade ytterligare lidande för barnet.  
 
Föräldrarna uttrycker sin önskan att kunna möta sitt barns rädsla. Att tillsammans prata 
om sjukdomen, anser de har stor betydelse både för sig själva och för barnet. Om de 
tillsammans ser sanningen och möter rädslan så kan de ”komma bortom farorna” 
(Housden, 2002, s. 61). I en bok beskrivs vikten av att just kunna se sanningen och möta 
rädslan så här:  
 
       En del av mig var också chockad. Även om jag inom mig visste att Hannah skulle dö, var   
       det inte som att bryta ett avtal att säga till högt? Jag tyckte inte det. Det var inte så att jag   
       gav upp möjligheten att Hannah skulle kunna bli botad. Jag uttryckte bara något som gäller  
       oss alla. Döden kommer till oss alla, antingen vi är beredda eller inte. Det faktum att jag     
       visste att Hannah skulle dö kunde aldrig orsaka hennes död, lika lite som jag skulle kunna    
       förhindra att hon dog genom att förneka det. Sanningen skulle vara den samma, oavsett vad  
       jag tänkte. Den enda valmöjlighet som stod till buds för mig var hur jag skulle hantera  
       sanningen (Housden, 2002, s. 55). 
 
Föräldrarna berättar att sjukdomen känns hanterbar när de är på sjukhuset, men rädslan 
finns där. Tryggheten och stöttningen från vårdpersonal hjälper föräldrarna i deras 
bearbetning. Då barnet får lämna sjukhuset för kortare eller längre perioder överväldigas 
föräldrarna av den rädsla som tidigare kunnat dämpas av vårdpersonal. Rädslan handlar 
då om att behöva ta hand om sitt sjuka barn själv och sen inte klara det. 
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Att ha insikt och förståelse 

Föräldrarna beskriver hur deras egen förståelse och insikt ibland är rubbad. Insikten om 
att deras barn kan dö är svår att nå, men föräldrarna berättar att de efter hand får bättre 
insikt och förståelse av sjukdomen och dess eventuella utgång. De är ändå fullt 
medvetna om att de till en del förtränger denna förståelse och hoppas att det går bra. En 
förälder (Edgardh, 2005) som tidigare fått insikt i sjukdomen har dock svårt att i varje 
samtal med läkaren ta in upprepad information och fortfarande behålla sin insikt. Hon 
beskriver det så här:  
       
       Läkarna hade sagt att många föräldrar får det svårt när behandlingen är över. Jag hörde men  
       jag förstod inte. Jag varken orkade eller ville sätta mig in i vad de menade. Var dag hade  
       haft nog av sin egen plåga. En dag, ett nu i taget. Det var alldeles nog. Kraften måste vara  
       fokuserad (Edgardh, 2005, s. 140). 
 
En förälder (Housden, 2002) är mycket tydlig med att berätta att hennes insikt fördjupas 
med tiden. Allteftersom sjukdomen fortskrider, får hon bättre insikt och förståelse, 
gällande henne själv, hennes barn och andra människor. Även insikten om livet och dess 
betydelse förändras. Det handlar om vad som är viktigt, vad som värdesätts och hur 
livet ser ut. Denna insikt till livet ser föräldrarna som en trygghet i fortsatt bearbetning 
av sjukdomen. Insikten om hur sjukdomen kan komma att sluta, hjälper dem att 
bearbeta sanningen och våga möta den. 
 
En pappa (Andersson, 2004) talar om två olika sorters insikter; känslomässig och 
intellektuell. Han berättar att det krävs längre tid för den känslomässiga insikten att få 
fäste än för den intellektuella. Rent intellektuellt vet föräldrarna att barnet är sjukt och 
vad som kan komma att hända. Känslomässigt är det dock svårare att smälta kunskapen 
vilket skapar en känslomässig förträngning. 
        
       Själv förträngde jag oftast det som höll på att hända. Intellektuellt förstod jag, men  
       känslomässigt svepte sanningen över mig bara någon enstaka gång per dygn. Då sög det till  
       i magen på det där välbekanta sättet som jag lärt mig känna igen. Oftast hände det när jag  
       inte var hemma. Det var som om verkligheten blev verkligare när Joel inte var i närheten     
       (Andersson, 2004, s. 60).  
 
I de fall där kurativ behandling har övergått till palliativ behandling, inser föräldrarna att 
den endast kan fortsätta så länge som barnet anser att biverkningarna är uthärdliga. De 
menar att lidandet inte får bli större än livsglädjen. Så länge barnen kan vara delaktiga i 
livet ser föräldrarna behandlingen som en möjlighet och inte något som hindrar barnet.  
Föräldrarnas förståelse av barnets situation är av stor vikt, de är ändå de som känner 
barnet bäst och kan förmedla deras önskan på bästa sätt.  
 
Trots att föräldrarna känner insikt, betyder inte det att hopplösheten tar vid. Hoppet kan, 
som tidigare berättat, övergå till att handla om existentiella behov istället för bot och då 
kan insikten vara ett steg på väg. En förälder beskriver ett liknande förlopp så här: ”Det 
var inte så att allt mitt hopp försvann på en gång. Men det blev som ett hål i bröstet där 
insikten började ta form” (Andersson, 2004, s. 49).  
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Att uppleva förskjuten normalitet  

När människor är vana att leva livet på ett visst sätt skapas en vardag. Den vardagen 
levs i utan större eftertanke, men då det drastiskt ändras, till exempel vid sjukdomsfall, 
medvetandegörs livet och uppskattningen av livet ökar. Prioriteringar förändras. 
Föräldrarna berättar att den kärlek som de redan kände till sitt barn fördjupades under 
och efter sjukdomen och att det resulterade i en mycket starkare kärlek som innehöll 
större ömhet. Den nya situation som uppstår, beskriver föräldrarna till en början som 
kaotisk och skrämmande. Till slut blir detta också deras vardag som de lär sig att leva 
med. De blir vana vid sjukhuset, behandlingar, biverkningar och sjukdomens symtom 
som tidigare tett sig skrämmande. 
 
       De perioder då Joel inte direkt var i livsfara vilade vi och hämtade krafter. Det blev 
       tydligt för oss att det går att vänja sig vid livshot. Jag har läst att människor i krigszoner blir 
       så avtrubbade av faran att de nästan kan bortse från den mellan varven. Ända tills det 
       smäller nästa gång. Så kändes det för oss. Vi vande oss vid ljudet av bomberna och oroade 
       oss inte förrän de brakade ner alldeles intill (Andersson, 2004, s.80). 
 
Denna förskjutna normalitet gör att saker som tidigare var ”normalt”, till exempel att 
barnet kunde äta och leka med kompisar, nu ter sig som ett mirakel. Nu är sjukdomen 
en del av familjen som alla måste anpassa sig efter. Detta har många svårt att acceptera 
men de lär sig trots allt att leva med det. 
 
Föräldrarna upplever också en normalitet i att hantera allt det material som behövs vid 
omvårdnaden av barnet. Det kan vara allt från omläggningsmaterial till mediciner och 
sprutor som föräldrarna lär sig att hantera och ansvara för. Detta skulle tidigare ha varit 
främmande för dem, men är nu en del av deras liv. 
 
       Allt som från början var skrämmande blev bara rutin till slut: sprutorna med cellgifter, bara  
       ordet fick mig att rysa förr i tiden, hårtussarna på golvet i duschen, syrgasmaskerna,  
       droppflaskorna, kanylerna, lukten av desinfektionsmedel, gråten från småbarnen på   
       avdelningen. Allt kändes välbekant. Inte trevligt, men välbekant (Andersson, 2004, s. 70-   
       71). 
 
Föräldrarna uppfattar att deras och familjens tillvaro förändras. Genom att se situationen 
med nya ögon, lär de sig att godta den och låter den ingå i deras liv. Då en situation är 
så normalitetspräglad har föräldrarna ibland svårt att se situationer då barnets tillstånd 
blir försämrat. Barnets blodvärden kan till exempel vara mycket dåliga och tillståndet är 
kritiskt, men föräldrarna förstår inte riktigt hur allvarligt det är då deras 
normalitetströsklar har förändrats. När föräldrarna lärt sig att leva i situationen kan 
deras optimism och normalitetskänsla bli så stark att de endast reagerar på synlig och 
påtaglig livsfara. 
 
 
 

 12



DISKUSSION 

Syftet med detta arbete är att beskriva föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn med 
cancer. Resultatet blev sex kategorier; att känna oro, att känna glädje, att känna hopp, 
att känna rädsla, att ha insikt och förståelse och att uppleva förskjuten normalitet. 
Under arbetets gång har det uppkommit diskussionsämnen, dessa har vi valt att dela in i 
en resultat- samt metoddiskussion.  
 

Resultatdiskussion 

Som beskrevs i resultatet, har många föräldrar ett behov av att söka information på egen 
hand, i syfte att dämpa sin oro. Internet är en allmän plats och en stor källa till 
information, där alla kan lägga ut eget material, därför krävs det att användaren är 
försiktig och kritisk till den information den väljer att läsa samt reflekterar huruvida det 
är en tillförlitlig källa. Många föräldrar anser att Internet är en bra mötesplats för att 
träffa andra människor. I resultatet har det framkommit att föräldrar föredrar att prata 
och diskutera med andra människor som har upplevt eller upplever liknande situationer 
och då kan Internet vara ett sätt att få kontakt. I resultatet har det också framkommit att 
flera föräldrar hittar egna sätt att fly från oron men också bearbeta den. Då beskrevs 
bland annat ridning och målning, men som det faktum visar att de skrivit böcker, har de 
också haft ett behov av att skriva. Detta kan bli ett sätt att bearbeta och hantera sin sorg 
men de skapar också en bok där de delar med sig av sina upplevelser och känslor till 
andra, som har behov att läsa om det. 
 
Lidande är något som föräldrarna bär med sig hela tiden under barnets sjukdomstid. 
Den glädje som uppkommer, anser vi bygga på detta lidande. Eriksson (1994) beskriver 
lidandet som en kamp mellan det onda och det goda, mellan lidandet och lusten. 
Författaren beskriver även lidandet som en rörelse. Denna rörelse är strävan och åtrån 
efter det goda, alltså lusten efter det goda. Vi tror inte att den specifika glädjen som 
föräldrarna känner när barnet är sjukt skulle uppkomma om barnet inte fått diagnosen 
cancer. Det är lätt att vardagen bara rullar på utan eftertanke men om någon 
familjemedlem drabbas av sjukdom börjar människan plötsligt fundera på vad denna 
person betyder samt vad som värdesätts i livet. Glädjen som visas då, är en annan slags 
glädje med mycket mer eftertanke. 
 
Föräldrar beskriver i böckerna att glädje är något som var med dem under hela resan då 
deras barn var sjukt. En del av denna glädje beskrevs som tacksamhet och samhörighet 
då de kände hjälp och stöttning från familj, vänner och bekanta. Vi tror att detta kan 
skapa en svår situation för dessa anhöriga då de själva kan vara rädda och inte orkar 
finnas till hands. Resultatet visar att föräldrar behöver stöttning, tröst och hjälp från 
vårdpersonalen för att kunna känna glädje. Vi tycker att det är viktigt att vårdpersonal 
reflekterar över att deras arbetsplats under föräldrarnas och barnens sjukhusvistelser blir 
en stor del av familjens liv. Föräldrarna iakttar allt som händer på avdelningen, både 
bemötandet mot patienter och föräldrar men även bemötandet och samspelet mellan 
vårdpersonal. Stämningen på avdelningen är därför en viktig del och av stor betydelse 
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för föräldrarna och hur de uppfattar vården. Föräldrarna uppskattar om bemötandet mot 
barnet och dem själva är gott, men de märker även om stämningen och atmosfären 
utanför rummet är dålig. Det är därför viktigt att vårdpersonal har detta i åtanke vid 
interaktionen personal emellan. Att föräldrarna känner sig delaktiga och betydelsefulla i 
barnets omvårdnad ger dem en glädje. Det är däremot viktigt att vårdpersonalen klarar 
av att hålla balans i föräldrarnas aktivitet i barnets omvårdnad. Föräldrarna måste också 
få möjlighet att vara passiva och ”endast” vara anhöriga. Föräldrarnas önskan till 
medverkan kan aldrig tas för givet. Om de till exempel har hjälpt till att duscha sitt barn 
några dagar i rad, kan man inte se det som en självklarhet att de vill göra det även dagen 
efter. De måste ha en möjlighet att välja hur mycket de orkar och vill delta i vården av 
sitt barn. 
 
Hoppet följer människan och under olika skeenden i livet är betydelsen och innebörden 
olika. Ur barnets och föräldrarnas lidande föds det hopp som till exempel kan handla om 
smärtfrihet, att få uppleva sommaren eller en födelsedag. Hoppet samt glädjen 
medvetandegörs under svåra påfrestningar i livet. Eriksson (1994) skriver att så länge 
det finns en rörelse i lidandet, alltså en kamp mot det goda, finns det hopp. Detta hopp 
kan ge oss mod till att gå in i lidandet och behövs för att kunna lindra det. Benzein 
(1999, s. 16) refererar till Stotland som även han beskriver att hopp är nödvändigt för 
handling. Benzein (1999, s. 16) refererar också till Marcel som anser att hoppet är så 
starkt att det kan överleva en näst intill total ödeläggning av människan. Alltså kan detta 
förklaras som att hoppet är det sista som lämnar människan. Benzein (1999, s. 17) 
refererar till Vanhoozer som tolkar Ricouer och menar att hopp öppnar det som absolut 
kunskap försöker att stänga. 
 
I frågan om hopp har vi diskuterat vilka skyldigheter vårdpersonal har gentemot 
föräldrar och barn. Vårdpersonalen har en professionell yrkesroll och kan inte ljuga om 
sjukdomens risker i syfte att upprätthålla föräldrars och barns hopp. Rent humanistiskt 
bör de inte heller trycka ner föräldrarnas hopp om tillfrisknad. Om inte 
sjukvårdspersonalen har något hopp kan man fråga sig hur omvårdanden kommer att se 
ut. Utan hopp, kommer vårdpersonalen då att kunna ge den bästa vården till barnet?  
 
Rädsla visar sig i resultatet vara en stor del av vad föräldrarna upplever under deras 
barns sjukdomstid. Rädsla är också en känsla som visar sig under många andra 
situationer i en människa liv. Sjuksköterskor kan dagligen möta människor som är 
rädda. Därför tycker vi att det är viktigt att kunna bemöta människor i deras rädsla och 
att ge dem en chans att tala ut och berätta om den rädslan och att sjukvårdspersonalen 
samtidigt förmedlar känslan av att någon lyssnar på dem. Vi tror också att det är viktigt 
att inte bagatellisera någons rädsla. Deras rädsla är verklig för dem och ingen har rätt att 
tala om för dem hur de ska känna istället. För att stilla deras rädsla kan vårdpersonal 
istället vara bra lyssnare och finnas till hands. 
 
Innan resultatet tog form hade vi en föreställning om att föräldrarnas förståelse och 
insikt om barnets sjukdom och tillstånd inte skulle vara så stor som den till slut visade 
sig vara. Föräldrarna visade till och med så stor förståelse att det skapades en egen 
kategori. Föräldrarna berättar i böckerna att de hade förståelse och insikt om sin 
situation men att de ibland, när sanningen blev för svår, medvetet trängde undan den. Vi 
tror att det finns ett samband mellan föräldrarnas förståelse och insikt och hur väl de kan 
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stötta barnet och ge dem en trygg miljö. Det kan tillexempel handla om att istället för att 
resa jorden runt för att hitta något botemedel mot sjukdomen, stanna hemma med barnet 
och ge en trygg och säker miljö. 
 
Som beskrivits i bakgrunden är det nyfödda barnet i stort behov av kärlek och 
omhändertagande, då det är totalt hjälplöst. Vi jämför detta med den tiden efter att ett 
barn fått en cancerdiagnos, då vi tycks se att dessa känslor återkommer. Föräldrarna ser 
återigen sitt barn som hjälplöst och behovet att beskydda och ta hand om sitt barn ökar. 
Barnet och föräldrar har behov av att känna närhet och ömhet och detta är känslor som 
medvetandegörs och intensifieras under sjukdomstid. Vi blev förvånade när det 
framkom att föräldrarna anpassar sig till den nya situationen efter relativ kort tid och att 
den snabbt blev en del av deras vardag. Detta gör att deras trösklar för vad som är 
normalt förändras och nya händelser inom sjukdomen upplevs annorlunda – de kan 
komma att reagera endast på synlig och påtaglig livsfara samtidigt som tidigare triviala 
företeelser, till exempel att barnet klarar av att äta, nu ger dem stor glädje och 
uppskattning.  
 
Vårt resultat har flera likheter med forskning som gjorts inom ämnet och som vi har 
presenterat i bakgrunden. Björk et. al. (2005) beskriver att föräldrar upplever en trasig 
livsvärld, där de tappat fotfästet och känslan av säkerhet vilket resulterar i en sårbarhet. 
Detta samt artikelns övriga resultat sammanfaller relativt bra med kontentan av det som 
framkommit ur våra analyser och som är presenterat i vårt resultat. Enskär et. al. (1997) 
har bland annat kommit fram till att föräldrar upplever att de beter sig annorlunda som 
familjemedlemmar. Detta tolkar vi som att deras roller inom familjen har förändrats. 
Detta är dock inte något som tydligt framkommit under vår analys av självbiografierna. 
I artikeln presenteras också att föräldrarna gör en aktiv bedömning av vårdkvaliteten 
och att detta inte uppmärksammas av vårdpersonal. I självbiografierna har vi inte sett att 
föräldrar direkt har bedömt kvaliteten av vården i samma utsträckning. De har dock 
visat att de uppmärksammar bemötande och omhändertagande. Det är därför viktigt att 
nämna att vi tror att patienter, anhöriga och vårdpersonal lägger olika betydelser i 
begreppet vårdkvalitet. För anhöriga och patienter kan det handla mer om bemötandet 
och den trygghet de får, medan vårdpersonal mer koncentrerar sig på den medicinska 
kvaliteten. Utöver dessa två punkter sammanfaller vårt resultat med forskningen 
presenterad av Enskär et. al. (1997).  
 
Det som framkommer ur vårt resultat behöver inte endast gälla sjukdomen cancer. 
Forskning om detta visar att liknade känslor uppkommer även vid andra svåra 
sjukdomar (Goble, 2004). Vi tror att det inte bara behöver handla om långvariga och 
allvarliga sjukdomar som drabbar barnet, utan att föräldrar kan uppleva liknande 
känslor, som de som är presenterade i vårt resultat, om barnet blir inlagt för någon 
lindigare åkomma. Detta gör att vårt resultat inte enbart är intressant för vårdpersonal 
inom barnonkologin, utan även för personal på andra avdelningar där de kommer i 
kontakt med barn och deras föräldrar. Även människor som inte arbetar inom vården 
utan istället har egna patient- eller anhörigerfarenheter kan finna intresse i att läsa 
arbetet. 
 
Det är viktigt att poängtera att alla människor som hamnar i den situationen att deras 
barn blir allvarligt sjukt, genomgår många olika känslor och upplevelser. Varje 
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människa är unik och man kan aldrig förutse hur någon kommer att reagera och hantera 
en situation. De upplevelser som har presenterats i resultatet är dock en 
sammanställning över de känslor och upplevelser som föräldrarna tar upp i böckerna. 
Att föräldrarna har tagit upp liknande begrepp betyder dock inte att de lägger exakt 
samma betydelse i dem. Som tidigare sagt är alla upplevelser individuella. Vi tror att 
föräldrar som har haft ett svårt sjukt barn, oberoende av sjukdomens utgång, alltid 
kommer att bära med sig sina upplevelser och kommer att påverkas av dessa även 
senare i livet – deras själ är ärrad.  
 

Metoddiskussion 

I de tre böckerna som valdes att läsa var det två av tre barn som dog, till följd av 
sjukdomen. Då detta inte är representativt för sjukdomen, eftersom de flesta barn 
faktiskt överlever, kan detta ses som en negativ del i vår metod. Det som kompenserar 
detta är att vi endast valde att använda oss av material från den tidpunkt då barnet fått 
diagnosen till behandlingen avslutades. Vi anser att vår metod var användbar till det 
syfte vi beskrivit. Vi var under analysgången noggranna och grundliga och mycket tid 
lades på analysen av böckerna, vilken skapade en trygg grund att stå på och det var till 
stor nytta under fortsatt arbete. Den tid som uppsatsen ska arbetas fram under är 
begränsad och detta leder också till att resultatet blir begränsat. Hade det funnits mer tid 
hade vi exempelvis kunnat läsa och analysera fler böcker vilket hade skapat ett bredare 
resultat som möjligtvis hade varit mer representativt. Dock anser vi att de böcker vi valt 
har varit ett bra underlag då vi kan se att vårt resultat pekar på liknande saker som tas 
upp i tidigare forskning inom området. 
 
Den metod som vi använde under sökandet av artiklarna är vi också nöjda med. Även 
om artiklarna inte är det centrala i vårt arbete lade vi en del tid på att hitta relevanta 
artiklar. Det var tidskrävande att hitta relevanta sökord för att avgränsa sökningen i 
databaserna. Det fanns däremot mycket forskning runt området, vilket gav oss många 
artiklar att läsa och reflektera över innan vi kunde göra vårt slutliga val.  
 
Under analysen av böckerna noterades att Edgardh (2005) inte skriver om glädje. Då 
detta dock var ett stort och framträdande begrepp i de två övriga böckerna, valdes ändå 
glädje att ha med som en kategori. Edgardh (2005, s. 90) beskriver ändå hur hon i vissa 
situationer ”njuter av lugnet” och det är det enda som vi tolkar som en viss glädje. 
 
Den uppsatsmetod som användes, att analysera berättelser, anser vi varit till hjälp för att 
besvara vårt syfte samt problemformuleringen. Öhlén (2004) skriver att patientens 
berättelse utgör en utgångspunkt för vårdandet och eftersom vi ville beskriva föräldrars 
upplevelser ansåg vi att självbiografier var en bra och tillförlitlig källa. Dahlborg-
Lyckhage (2006) skriver dock att det är viktigt att kontrollera sin egna förförståelse så 
inte den påverkar analysen. Vi anser att vår analys av böckerna, på bästa sätt varit 
kontrollerad och inte styrts av vår förförståelse. Vi valde att först läsa och markera 
upplevelserna i böckerna enskilt för att inte påverka varandra. Vi tyckte att det var 
viktigt att var och en fick en egen uppfattning av böckernas innehåll. När vi sedan 
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sammanförde våra tankar var det ytterligare en kontroll att vi inte hade misstolkat något. 
Resterande delar valde vi att tillsammans arbeta med för att kunna hålla en diskussion. 
 
 
PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

En viktig del av vårdpersonalens yrkesroll är att kunna ge information till patienter och 
anhöriga. Både patienter och anhöriga kan uppmuntras till att på egen hand använda sig 
av olika informationskällor. 
 
Sjukvårdspersonal bör sträva efter att uppnå kontinuitet i vården då föräldrarna och 
barnen är i behov av trygghet. Föräldrarna bör få möjlighet att prata om sina tankar och 
rädslor. 
 
Föräldrarna bör få chans att medverka i omvårdanden av sitt barn efter egna önskemål. 
 
Vårdpersonal ska tänka på att vid diskussioner mellan personal gå undan för att inte 
störa inneliggande patienter och deras anhöriga. Vårdpersonalen bör även eftersträva 
goda relationer till varandra. 
 
Vårdpersonalen bör förmedla hoppfullhet. 
 
Barnet, alltså patienten, bör stå i centrum för vårdpersonalen uppmärksamhet och de kan 
ta hjälp av föräldrarna för att försöka förstå barnet bättre. Det är då viktigt att ha 
kunskap om föräldrarnas upplevelser. 
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