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Sammanfattning    

När ett barn får diagnosen leukemi är det de flesta föräldrars mardröm. Som förälder vill 

man in i det sista hålla hoppet levande, men i var fjärde familj inträffar det otänkbara. 

Hela barnets sjukdomsförlopp innebär för föräldrarna en förändrad livsvärld och ett 

outhärdligt lidande. Trots den värsta smärtan lyfts positiva händelser fram som belyser 

att föräldrarna kan känna hopp och glädje även när det är som tyngst. För att som 

sjuksköterska kunna hjälpa föräldrarna att uthärda sorgen är det viktigt att skapa 

kunskap om de känslor och reaktioner som föräldrarna kan uppleva. Syftet med denna 

studie är att beskriva de känslor som föräldrar till leukemisjuka barn upplever under 

sjukdomsprocessen och om barnet dör. Syftet är också att beskriva hur föräldrarna 

uthärdar sin sorg och sitt lidande. Den metod som använts är kvalitativ innehållsanalys 

baserad på biografier. I resultatet beskrivs de känslor föräldrarna överväldigas av och 

hur de gör för att hantera sin sorg. I diskussionen lyfts den vårdande relationens 

betydelse fram. Förmågan hos personalen att kunna samtala med och lyssna på 

föräldrarna är viktig för att lindra lidandet. Det är också viktigt att vårdpersonalen har 

förståelse för att sorgearbetet kan se olika ut hos olika människor. Avslutningsvis 

diskuteras även faktorer som kan påverka sorgearbetet, så som exempelvis platsen för 

barnets dödsfall.  
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INLEDNING 

Leukemi är en av de vanligaste cancerformerna hos barn idag. De flesta som insjuknar 

kan botas men i var fjärde familj inträffar det otänkbara. Vi känner oss mycket 

intresserade av att få kunskap om hur föräldrar upplever och hanterar denna 

omtumlande situation och vi har därför valt att skriva ur ett föräldraperspektiv. Vi vill 

med detta arbete belysa föräldrarnas känslor och ta reda på hur de lindrar sitt lidande. 

Tidigare vårderfarenheter har gjort oss uppmärksamma på föräldrar i djup sorg och 

deras outhärdliga lidande. Våra iakttagelser har fört våra tankar till hur vårdpersonal på 

bästa sätt kan stödja och hjälpa föräldrarna att bära sin sorg. Vår upplevelse från möten 

med de lidande föräldrarna är att deras smärta inte alltid uppmärksammas tillräckligt 

och att de inte alltid får den hjälp de skulle behöva. Sorgearbete är något som skiljer sig 

mycket från person till person och genom att uppmärksamma och utforska problemet 

om tänkbara reaktionssätt kan kunskapen öka vilket innebär att stödet till föräldrarna 

kan individanpassas. Många föräldrar har ofta fler barn att tänka på och trots den svåra 

sorg de går igenom med det sjuka barnet måste de leva kvar i det övriga familjelivet och 

möta de dagliga utmaningarna. Föräldrarna slits i förtvivlan att inte räcka till för 

familjens övriga barn samtidigt som de sörjer den nya situationen och den förändrade 

livsvärlden. Med denna litteraturstudie önskar vi skapa kunskap om tänkbara 

reaktionssätt för att bättre förstå och bemöta lidande föräldrar. 

 

BAKGRUND 

Leukemi    

I Sverige insjuknar varje år ungefär 70-90 barn av akut leukemi (Enskär, 1999).  

Leukemi är en blodsjukdom där blodet innehåller många omogna vita blodkroppar. 

Blodkropparna förändras och delar sig okontrollerat vilket leder till att de konkurerar ut 

den normala blodbildningen i benmärgen (Klasén McGrath, 2009). De flesta barn som 

insjuknar är mellan fyra och åtta år. Inom den akuta leukemin finns två huvudtyper: 

Akut lymfatisk leukemi och akut myeloisk leukemi. 90 procent av barnen insjuknar i 

lymfatisk leukemi och resterande 10 procent insjuknar i myeloisk leukemi. Orsakerna 

till varför barn och ungdomar drabbas av leukemi är i dagsläget inte helt utredda. 

Forskningen visar dock att det kan förekomma en viss ärftlighet hos en del cancerceller 

(Grandelius & Lindberg, 2004). Yttre faktorer antas också kunna ge upphov till leukemi 

så som joniserande strålning, cytostatika och vissa kemiska substanser (Enskär, 1999).  

 

Diagnosen leukemi fastställs genom ett prov på benmärgen. Detta prov ligger sedan till 

grund för valet av behandling. Symtomen vid akut leukemi är diffusa, vanligast är feber, 

viktnedgång, trötthet och skelettsmärtor. Andra kliniska fynd som blodbrist och att man 

blir mer lättblödande förekommer. Många barn kan gå ganska länge med sin leukemi 

utan att diagnosen ställs, men ett tydligt tecken kan vara att barnen aldrig blir riktigt 

friska från vanliga banala infektioner utan istället blir sämre och sämre (Enskär, 1999). 

Den metod som dominerar som behandling av leukemi är en kombinationsbehandling 

av cytostatika (Grandelius & Lindberg, 2004) och benmärgstransplantation (Enskär, 

1999). Cytostatika påverkar cellens förmåga att dela sig. Den påverkar i första hand de 

celler som har kort levnadstid och därmed snabb förökning. En biverkan av cytostatika 

är håravfall. En annan biverkan är påverkan på cellerna i spottkörtlarna vilket leder till 
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känsliga slemhinnor och uppkomst av sår i munnen. (Grandelius & Lindberg, 2004). 

Benmärgstransplantation ger möjlighet att ersätta sjuk benmärg med frisk benmärg. 

Givaren ska ha en identisk markör med den sjuke och oftast brukar det vara ett syskon 

som blir givare (Enskär, 1999). Speciella krav ställs på sjukvården, när man behandlar 

barn med leukemi. Sjukhusen skall vara speciellt anpassade för barn och ungdomar, 

deras sjukdom och behov (Grandelius & Lindberg, 2004). Prognosen för barn som 

drabbas av leukemi är idag mycket god och de allra flesta som insjuknar kan bli friska. 

Dock skall man ha i åtanke att leukemi är en allvarlig sjukdom som kräver lång 

behandling (Björk, 2006).   

 

Att vara förälder   

När beskedet kommer att barnet drabbats av cancer uppstår en psykologisk stress hos 

föräldrarna som fortgår under hela sjukdomstiden. Inte förrän ett tag efter insjuknandet 

inser föräldrarna det fulla allvaret i situationen och då går det även upp för dem att de 

kanske kommer att förlora sitt barn.  Föräldrarna har även ett behov av att vilja skydda 

sitt barn mot otäcka och nya saker, t.ex. i samband med sjukhusvistelsen där nya 

behandlingar och medicinteknisk utrustning används. De vill kunna skydda och erbjuda 

barnet tröst och säkerhet. Många föräldrar upplever också en stark känsla av att vilja 

lägga över barnets börda och lidande på sig själva (Kars, Duijnstee, Pool, Van Delden & 

Grypdonck, 2008). Grunden till stressen ligger i att inte veta vad som kommer att hända 

med barnet. Att leva i ovisshet om huruvida barnet kommer att svara på behandlingen 

eller inte och om man kommer att kunna följa den upplagda behandlingsplanen är 

mycket påfrestande för föräldrarna. Kommer det att bli några allvarliga biverkningar 

och framför allt kommer barnet att bli friskt? Att inte veta hur länge man kommer att 

behöva stanna på sjukhuset vid varje behandlingstillfälle genererar också stress och 

leder till en oförmåga att inte kunna planera sin framtid för varken barn eller familj. 

Föräldrarnas vardag kan ses som en stor berg och dalbana. Ena dagen är en bra dag 

medan en annan kan vara en usel dag, då man inte orkar ta sig för någonting alls, och 

gråten tar överhanden (McGrath, 2002). Att vara där för sitt barn är inte alltid så lätt. 

Det kan vara både psykiskt och emotionellt krävande, och som förälder slits man mellan 

viljan att spendera så mycket tid som möjligt både med det sjuka barnet och de friska 

syskonen (Kars et al. 2008).  

 

Föräldrarnas behov av att gråta är mycket stort men många vill inte uttrycka sina 

känslor inför det sjuka barnet. De vill visa sig starka och är rädda att barnet skall ta 

skada av att se deras känsloreaktioner. Många hittar istället andra sätt att uttrycka sina 

känslor på, exempelvis att gråta i duschen där de får möjlighet att vara för sig själva 

(Andersson, 2004). Föräldrarna beskriver även hur de finner lättnad i att få uttrycka sina 

känslor inför andra vuxna och att detta är en stor och viktig del i hanteringen av sorgen 

(McGrath, 2002).  

 

Lidande och livsvärld  

Lidande handlar inte bara om fysisk smärta i form av observerbara symtom utan lika 

mycket handlar det om en människas inre process. Lidande kan beskrivas som någon 

form av hot, kränkning eller förlust av en människas själv. Lidande kan också beskrivas 

som en känsla av att förlora kontrollen. När ett barn får diagnosen leukemi drabbas även 
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föräldrarna av ett lidande som kan uppmärksammas i olika sammanhang. I mötet med 

föräldrar vars barn drabbats av en allvarlig form av leukemi är det framförallt två typer 

av lidande som blir väldigt påtagligt, sjukdomslidande och livslidande. 

Sjukdomslidandet är starkt förknippat med den aktuella sjukdomen (Wiklund, 2003).  

Barnens sjukdomslidande blir ett lidande för föräldrarna, då många känner sig maktlösa 

över att inte kunna hjälpa sitt barn utan gradvis bara beskåda hur det blir sämre och 

sämre. Föräldrarna upplever en stor ångest och ilska på sjukdomen som tagit kontroll 

över barnet. Sjukdomen innebär för föräldrarna utöver ett kraftigt lidande även en del 

praktiska svårigheter. Föräldrarna måste många gånger planera sin vardag efter barnets 

behandlingar vilket skapar frustration över att sjukdomen tagit kontrollen över livet 

(Housden, 2002). Livslidande berör hela människans liv, vår inställning till oss själva 

och vår verklighet. Livslidandet hänger samman med hela människans existens och blir 

ofta mer påtagligt då en människa blir sjuk (Wiklund, 2003). Med barnets sjukdom får 

livet en djupare mening och mål för föräldrarna. Vad som blir viktigt i vardagen 

förändras och andra saker prioriteras. Framtiden blir plötsligt oviss när ens barn drabbas 

av allvarlig sjukdom och allt man tidigare tagit för givet är inte längre en självklarhet 

(Arman & Rehnsfeldt, 2006).  

 

Wiklund (2003) refererar till Merleau-Ponty där författaren beskriver livsvärlden som 

vår levda erfarenhet och att vår kropp kan ses som ett medel med vilket vi får tillgång 

till världen. När en människa drabbas av sjukdom, eller någon i ens närhet drabbas 

förändras livsvärlden till följd av den nya situationen. Leukemi innebär oftast 

behandling med cytostatika och kanske till och med benmärgstransplantation vilket 

innebär många och återkommande besök på sjukhus. Föräldrarna lever i ovisshet och 

slits mellan hopp och förtvivlan om huruvida behandlingarna eller sjukdomen kommer 

att segra i slutändan. Många barn blir även så nedsatta av behandlingen att de måste 

isoleras vilket förändrar livsvärlden för föräldrarna och medför inskränkningar i 

vardagen. Enligt Stoppard (2000) kan isoleringen upplevas som mycket påfrestande av 

föräldrarna. Många kan behöva samtala med andra vuxna, få avlastning och komma bort 

ett tag för att få möjlighet att skingra tankarna.  

 

Den vårdande relationen  

Vårdrelationen innebär mötet mellan vårdare och patient, och lämnar utrymme för 

vårdandet som ett läkande redskap. Detta möte öppnar upp för att kunna ge uttryck för 

lidandet. I mötet med lidande människor är det viktigt att vara trygg i sin 

professionalitet och kunna ta emot den lidandeberättelse som delges (Wiklund, 2003). I 

mötet med föräldrar till leukemidrabbade barn är det viktigt att vara lyhörd för deras 

emotionella behov. Föräldrarna önskar få raka och ärliga svar från sjukvårdspersonalen 

angående barnets diagnos och behandling. Det är även av stor vikt att hjälpa föräldrarna 

att sätta upp realistiska mål och att inge hopp för att underlätta hanteringen av den 

traumatiska situation de hamnat i (McGrath, 2002). Föräldrar som drabbas av en stor 

sorg är i stort behov av samtal. Att ha dagliga samtal där föräldrarna får chans att 

uttrycka sina känslor är av stor vikt för sorgearbetet. Att bara låta föräldrarna prata fritt 

om sina känslor kan te sig nog så läkande, men genom att ställa raka, riktade frågor kan 

man även komma åt undanträngda minnen som föräldrarna inte själva tar upp (Scrimin, 

Axia, Tremolada, Pillon, Capello & Zanesco, 2005).  
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PROBLEMFORMULERING 

När ett barn får diagnosen leukemi innebär detta en stor känslomässig utmaning för 

föräldrarna. Idag överlever de flesta barn som insjuknar i leukemi, men de föräldrar som 

förlorar sina barn i sjukdomen drabbas av en oändlig sorg som tar lång tid att lära sig 

leva med, vilket ger upphov till en stor livskris med ett inre lidande som följd. Utöver 

detta drabbas föräldrarna under hela sjukdomsprocessen av en rad andra upplevelser, 

förknippade med sorgereaktionen. Det lidande föräldrarna drabbas av borde lyftas fram 

och sättas i fokus, detta för att vi som sjuksköterskor skall kunna bidra med stöd och 

hjälp till föräldrarna att gå vidare i livet. För att hjälpa föräldrarna anser vi det viktigt att 

beskriva vilka känslor de överväldigas av i sorgereaktionen och hur de gör för att lindra 

lidandet. Kunskapen vi avser att skapa skall i första hand rikta sig mot vårdpersonal för 

att bättre kunna se patienternas och de anhörigas behov av hjälp och stöd.  

  

SYFTE 

Syftet är att beskriva de känslor som föräldrar till leukemisjuka barn upplever under 

sjukdomsprocessen och om barnet dör. Syftet är också att beskriva hur föräldrarna 

uthärdar sin sorg och sitt lidande.  

 

METOD 

Litteratursökning 

För att beskriva föräldrars upplevelser har resultatet baserats på självbiografier, 

narrativer. En analys av narrativer innebär att utforska hur berättelsens olika delar 

hänger ihop för att därefter skapa en egen tolkning och förklaring. Texten läses från 

första början som en helhet för att sedan kunna plocka ut det viktigaste innehållet i 

texten och sätta samman nyckelfynden till en ny helhet (Dahlborg Lyckhage, 2006). I 

bakgrunden har böcker och vetenskapliga artiklar använts för att introducera läsaren i 

ämnet.  

 

Artiklarna till bakgrunden söktes i databaserna CINAHL och Samsök via Högskolan 

Borås hemsida. Inklusionskriterierna för urvalet av artiklarna var att de skulle utgå från 

ett föräldraperspektiv, vara kopplade till leukemi, vara publicerade på 2000-talet och 

hålla hög vetenskaplig kvalitet efter granskning. Barnen som insjuknar skulle vara 

mellan 0-16 år, En mer detaljerad genomgång av artikelsökningen finns att tillgå i 

bilaga1.  

 

Biografierna till resultatdelen söktes via Högskolan Borås bibliotekskatalog LIBRIS. 

Våra inklusionskriterier var följande: Barnen som insjuknar i leukemi skulle vara 

mellan 0-16 år, böckerna vara tryckta på 2000- talet och vara skrivna ur ett 

föräldraperspektiv. Biografierna skulle även vara skrivna av europeiska författare. Vid 

första sökningen användes endast sökordet leukemi vilket gav 206 träffar. Sökningen 

avgränsades sedan genom att under ämne välja biografi med genealogi vilket gav 50 

träffar. Av dessa 50 träffar var det 15 böcker som uppfyllde inklusionskriterierna och av 

dessa valdes fyra böcker ut. Urvalet av de fyra böckerna har grundats på abstract samt 

liknande kapitelupplägg böckerna emellan för att underlätta dataanalysen. Dessa böcker 
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ansågs även vara mest fängslande och informativa. Bland böckerna som valdes ut var 

tre skrivna av svenska författare och en bok skriven av en engelsk författare.  

 

Beskrivning av biografierna 

Inuti sorgen. (Andersson, 2004). Boken handlar om pappa Tord som berättar om sin son 

Joel, 13 år som drabbas av leukemi. I boken beskrivs Tords sorg och kamp samt hela 

familjens lidande som de tampas med från det att Joel drabbas av leukemi till hans död. 

Boken är skriven efter Joels död.  

 

Var är min stjärna? (Dalid, 2001). Boken är en dokumentär om Jacob, 13 år som 

drabbas av leukemi. Jacob lider även av kraftig autism, vilket försvårar det dagliga livet 

för familjen. Boken skildrar föräldrarnas förtvivlan över att drabbas av två sorger och 

behöva överleva sitt barn. Boken är skriven efter Jacobs död.  

 

Felicia 3 år får blodcancer. (Hård, 2002). Detta är en historia om pappa Anders kamp 

för sin dotter Felicia som insjuknat i leukemi vid tre års ålder. Familjen är bosatt i 

Östersund och för att kunna behandla Felicia på bästa sätt får familjen pendla fram och 

tillbaka till Umeå Sjukhus. Sjukdomen och resorna blir påfrestande för familjen och 

situationen sliter också hårt på relationen mellan föräldrarna. Pappa Anders 

dokumenterar under sjukdomens gång och skriver som mest intensivt under de tyngsta 

perioderna. I slutet av boken upphör all medicinskbehandling av Felicias leukemi, då 

det inte längre finns några medel att tillgå. Familjen söker sig istället till andra typer av 

behandlingar så som naturläkemedel av olika slag, för att mot förmodan kunna hindra 

den dödliga utgången.  

 

Stanna hos mig. (Nicholson, 2007). Den här boken är en biografi där huvudpersonen är 

en framgångsrik kvinnlig journalist som förlorar både sin make och sin dotter i leukemi. 

Boken skildrar kvinnans kamp och ger en beskrivning av hur hon håller på att gå under 

av sorg. Boken är skriven ett antal år efter både makens och dotterns död, trots detta 

lyser författarens oändliga sorg och smärta igenom och hon vägleder läsaren genom 

vardagens alla prövningar, om ensamheten och tiden som inte läker alla sår. 

 

Dataanalys 

Analysen av självbiografierna grundas på Evans (2003) och Dahlbergs (1997) 

beskrivning av hur man bearbetar skrivna berättelser. Metoden innebär att man börjar 

med att läsa biografierna noggrant för att skapa god förståelse över vad texten handlar 

om. Efter upprepade läsningar framstår texten allt mer tydlig och uppmärksamheten 

riktas mot framträdande likheter som benämns meningsbärande enheter (Dahlberg, 

1997). De funna meningsbärande enheterna jämförs mot varandra och utifrån dessa kan 

teman och subteman identifieras (Evans, 2003). Efter att teman och subteman 

identifierats läses texten åter ur ett helhetsperspektiv och med författarnas tolkning får 

texten ett nytt sätt att uttrycka sig på (Dahlberg, 1997).  

 

Analysmetoden inleddes med att författarna noggrant läste igenom böckerna för att 

skapa god förståelse för vad texten handlade om. Sidor och kapitel som var särskilt 

informativa antecknades för att ytterligare bearbetas för en fördjupad förståelse inför 
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analysen.  Författarna gick sedan tillsammans igenom materialet för att identifiera 

meningsbärande enheter, som baseras på likheter hos föräldrarna i biografierna. Vid 

jämförelsen påvisades även en rad olikheter mellan biografierna. De funna likheterna 

och olikheterna i varje enskild bok antecknades på pappersark för att kunna 

sammanställas och jämföras mellan böckerna. Från de meningsbärande enheterna kunde 

sedan teman och subteman identifieras, och under några av subtemana där föräldrarna i 

biografierna beskriver skilda åsikter har även olikheter tagits med och belysts. Till valda 

teman och subteman plockades citat ut från biografierna för att styrka resultatet och 

tydligöra de meningsbärande enheterna.   

 

 

RESULTAT 

Vid analysen av självbiografierna framkom två huvudteman och elva subteman. De två 

huvudteman som identifierades var Känslor och Lindrat lidande. Efter noggrann 

genomgång av vald litteratur framstod de båda huvudtemana klart och tydligt och 

utgjorde därför grunden i vårt resultat. Till temat Känslor framkom följande subteman: 

Ångest och maktlöshet inför sjukdomen, Trötthet och utmattning, Rädsla, Sorg, Ilska 

och irritation, Lycka och glädje.  

Till temat Lindrat lidande framkom följande subteman: Andlighet, Gråten, Hopp, Att 

skriva för att lätta smärtan och Att skingra tankarna.  

I resultatet presenteras respektive tema och subtema. För att styrka resultatets innehåll 

har även citat från biografierna lagts in. 

 

Känslor 

Ångest och maktlöshet inför sjukdomen 

Livet efter beskedet beskrivs som en enda lång berg och dalbana där man som förälder 

slits mellan hopp och förtvivlan. Lika mycket hopp och glädje ett positivt besked om 

barnets sjukdom ger, lika mycket smärta genererar ett negativt besked. Föräldrarna talar 

mycket om maktlöshet, då de inte kan påverka barnets framtid. De kan inte heller 

påverka barnets situation eller hjälpa dem i deras sjukdom. I samband med 

maktlösheten talas det många gånger även om ångest. Maktlöshet och ångest är starkt 

förknippade med varandra då det ena ofta genererar det andra. (Andersson, 2004; Dalid, 

2001; Hård, 2002; Nicholson, 2005). 

 

Utöver maktlöshet som orsak till ångest skildras i böckerna även en rad andra orsaker.  

En av föräldrarna beskriver sin ångest för ”dåliga tankar”, vilket innebär att hon ofta 

kände sådan kraftig vrede inför sin egen situation att hon vid flera tillfällen önskade 

andra samma öde som hon själv drabbats av. Hon kände många gånger även 

skadeglädje då andra människor råkade illa ut (Nicholson (2005). En annan händelse 

som genererade mycket ångest har Hård (2002) skrivit om i samband med sin dotters 

återfall. Denna ångest väcktes då hans dotter Felicia frågade varför han börjat ringa till 

henne varje dag sedan hon åter blev inlagd på sjukhus. Han beskriver rädslan av att 

förlora den man älskar och önskan att ta tillvara på den tid man får tillsammans då 

framtiden är oviss. Samtidigt plågas han av insikten att det är sjukdomen som gjort 

honom mer uppmärksam på barnet och att han tidigare tagit allt förgivet.  
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- Pappa nu när jag är i Umeå så ringer du varje dag, det gjorde du inte 

förut, varför? 

– Ja, säg det. Jag vet inte. Men nu är du ju så långt borta. Du är ju inte i 

Östersund. Det är väl därför. Vad skall man svara. Att det beror på ditt 

återfall. Att man är rädd att något skall hända. Men det skall bli ändring på 

det. Jag skall försöka ringa oftare (Hård, 2002 s. 76) 

 

Trötthet och utmattning 

Samtliga föräldrar beskriver problem som kan kopplas samman med temat trötthet och 

utmattning. De beskriver alla en överhängande trötthet, som gör att de inte orkar ta sig 

för något. Trots denna överväldigande trötthet skriver de om sömnproblem och hur svårt 

de har att varva ner på kvällarna. Alla tankar om sjukdomen och livet snurrar runt i 

huvudet och gör det omöjligt att somna. De beskriver också avsaknaden av 

sammanhängande sömn. Många nätter blir avbrutna av uppvaknanden med 

hjärtklappning och kallsvetten rinnande på grund av hemska återkommande 

mardrömmar (Andersson, 2004; Dalid, 2001; Hård, 2002; Nicholson, 2005).  

 

Den dåliga sömnen och det psykiska lidandet blir som en överhängande skugga som 

hela tiden lagras och till slut blir det för mycket. Det är dessa dagar, när livet är som 

tyngst man förblir sängliggande, inte orkar ta sig upp för att möta dagen och dess 

utmaningar (Nicholson, 2005).  

 

Mycket av min ångest gav sig känna på nätterna. Jag hade alltid sovit 

dåligt- ända sedan jag var ett spädbarn, vilket min mor ofta brukade 

påminna mig om. Nu var det till och med ännu värre. När sömnen 

överväldigade mig gav mitt motstånd upp och min hjärna invaderades av 

hemska mardrömmar. Jag hade sårskorpor i mina handflator efter att ha 

knutit mina händer så hårt i sömnen att mina naglar grävt sig in och gjort 

sår (Nicholson, 2005 s. 203-204). 

 

Att orka ta hand om den övriga familjen mitt i alla sorg beskrivs som ett stort problem. 

Barnets sjukdom och alla dess behandlingar gör att energin hos föräldrarna tryter vilket 

gör att hemmasysslor och att ta hand om övriga familjen kan bli för mycket och leda till 

en överhängande trötthet. När ett barn drabbas av en allvarlig sjukdom blir det lätt att 

man som förälder vill fokusera på det sjuka barnet. Detta är i sig mycket energikrävande 

och det blir lätt att de övriga syskonen hamnar i skymundan, vilket skapar skuldkänslor 

hos föräldrarna. Man vill kunna vara stark och lägga lika mycket tid på alla barnen 

precis som man tidigare gjort, men den pressade situationen gör det omöjligt att leva 

upp till alla krav (Andersson, 2004; Dalid, 2001).  

 

Rädsla 

När man som förälder får en allvarlig diagnos på sitt barn, drabbas man av en rad olika 

reaktioner. Rädsla är en av de mest utmärkande. Föräldrarna skildrar alla en nästintill 

outhärdlig rädsla de bär med sig dygnet runt och aldrig riktigt kan komma undan. De 

främsta orsakerna till detta är tankarna på att döden ska drabba barnet. Att leva i 

ovisshet och med känslan av att inte kunna påverka situationen är tydlig hos föräldrarna. 
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Särskilt smärtsamma episoder under sjukdomstiden är alla läkarbesök de måste 

genomgå och nya besked om barnets hälsotillstånd. Föräldrarna beskriver en oändlig 

frustration över att inte veta hur livet skall bli, och en oro över att barnen inte skall få 

uppleva utsatta mål. Utöver rädslan för barnets framtid beskriver de också ett obehag för 

hur de vid ett smärtsamt besked skall bemöta omgivningen. Hur de skall svara på alla 

frågor och känna omgivningens undvikande, då många människor känner sig osäkra på 

hur de skall hantera en sörjande förälder. Föräldrarna beskriver också att de funderar 

mycket på hur de skall ge besked till de övriga syskonen och en oro för hur de skall 

reagera, och kunna gå vidare (Andersson, 2004; Dalid, 2001; Hård, 2002; Nicholson, 

2005).  

 

En särskild typ av rädsla kan man läsa om i Andersson (2004) där han skriver om rädsla 

för att svika det döda barnet om man går vidare. Han beskriver att han har svårt att 

släppa taget och gå vidare i livet då detta generar mycket ångest. Han är rädd att hans 

beteende skall uppfattas som att han glömt eller kommit över det döda barnet.   

 

Jag tyckte att jag svek Joel. Jag var rädd att om jag försökte gå vidare i mitt 

liv så skulle det verka som om jag glömt honom. Men vem skulle se det så? 

Det hade jag inget bra svar på (Andersson, 2004 s. 125). 

 

Sorg 

Sorgearbete är inte något som genomlevs på ett par månader. Föräldrarna beskriver hur 

de flera år efter dödsfallet fortfarande hamnar i långa mörka perioder där sorgen 

dominerar. De beskriver också hur den värsta sorgen inte kommer förrän ett tag efter 

dödsfallet, upp till flera månader senare. Även om man är beredd på att barnet skall dö, 

kommer det ändå som en chock, och det tar tid att förstå vad som verkligen har hänt 

(Andersson, 2004; Dalid, 2001; Hård, 2002; Nicholson 2005).   

 

Särskilt belyses sorgearbetet som en lång process av Nicholson (2005). Hon skriver att 

sorgearbetet är en process som tar minst sju långa år och att tiden inte alls läker alla sår. 

Sorgen är inte något som går över utan den kommer alltid finnas där, mer eller mindre 

påtaglig. Hon skriver även att det är lätt att man fastnar i någon fas, vanligtvis 

depression, men det kan också vara vrede, och att det sedan kan vara svårt att gå vidare. 

 

Tiden läker inte alla sår. Med tiden anpassar man sig till ett liv utan den 

person som man älskar, men jag tror inte att man någonsin kommer över en 

partners eller ett barns död. Man blir bara bättre på att visa ett annat 

ansikte utåt. Smärtan finns alltid där (Nicholson, 2005 s.12). 

 

Sorg är en individuell process som skiljer sig från person till person och kan ta sig 

uttryck på många olika sätt. Dalid (2001) skriver om sorg och skildrar detta lite 

annorlunda från de övriga författarna. Hon skriver hur föräldrarna till Jacob kände en 

stor lättnad när han dog. Orsaken till detta var att Jacob led av kraftig autism, vilket 

försvårade det dagliga livet för hela familjen. När han sedan dog kände föräldrarna det 

som en lättnad och de kunde göra spontana saker i sitt liv. Dessa känslor genererade 

mycket ångest, och särskilt mamman beskrev hur hon blev arg på sig själv att hon över 

huvudtaget kunde tänka sådana hemska saker om sitt barn.  
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Samtliga föräldrar belyser det känsliga ämnet att som förälder överleva sitt barn. De 

beskriver en orättvisa över att barnet skall behöva dö i ung ålder, innan det ens hunnit 

uppleva en bråkdel av allt livet har att erbjuda. De uttrycker sorg över att de själva får 

leva och barnet måste lämna dem i förtid (Andersson, 2004; Dalid, 2001; Hård, 2002; 

Nicholson, 2005). I några av böckerna skildras platsen där dödsfallet inträffade. 

Nicholson (2005) beskriver hur hennes dotter Ellie avled på sjukhus och hur beskedet 

kom både hastigt och oväntat. Hon skriver hur detta förvärrade hennes sorg då hon 

aldrig fick chansen till ett riktigt farväl. I Andersson (2004) och Dalid (2001) kan man 

läsa hur barnen vårdades och avled i stillhet i hemmen. Föräldrarna beskriver hur det 

upplevdes som en lättnad att få vara nära sitt barn ända in i det sista och få möjlighet till 

ett värdigt avslut. Detta bidrog till en positiv inverkan på sorgearbetet för föräldrarna.  

 

Ilska och irritation 

I den situation som uppstår när ett barn blir svårt sjukt, förändras föräldrarnas livsvärld. 

Denna förändring kan ta sig uttryck på många olika sätt och bland annat kan det visa sig 

som ilska och irritation. Alla föräldrarna skildrar hur deras känslor kan uttrycka sig på 

olika sätt och vad som ligger till grund för dem (Andersson, 2004; Dalid, 2001; Hård, 

2002; Nicholson, 2005).  

 

Att bli ilsken och irriterad över småsaker är vanligt förekommande och många gånger 

går det ut över relationen med partnern. Att känna vrede för att detta drabbat just dem 

och ilska för att livet är så otroligt orättvist är också tankar och känslor som dominerar. 

Varför skall vår dotter behöva dö innan hon ens fyllt tio? (Hård, 2002). 

 

En av föräldrarna beskriver hur jobbigt det är att möta allas frågor om familjen och sin 

situation och att hon många gånger inte orkade förklara hur saker och ting låg till. 

Särskilt beskrivs en situation på en middagsbjudning där en annan kvinna frågar 

författaren hur många barn hon har. Sådana typer av frågor kunde göra henne totalt 

vansinnig för hur hon än svarade blev det alltid fel. Svarade hon ett barn fick hon ångest 

för att hon förnekade det döda barnet och svarade hon två barn resulterade det alltid i en 

förklaring att det ena barnet avlidigt i leukemi. Hon beskriver också att det är tröttsamt 

att hela tiden förklara sin situation. Många gånger ställde hon till en scen, blev otrevlig 

och fick på så vis även svårt att upprätthålla sociala relationer. Hennes ilska och vrede 

gjorde att hon slöt sig inom sig själv och levde som i en bubbla, där ingen fick komma 

in, vilket ytterligare bidrog till hennes sociala isolering (Nicholson, 2005).  

 

Det är ett under att jag någonsin blir bjuden någonstans faktiskt. I en värld 

där även väldigt intelligenta människor tror att de lever tills de blir hundra, 

om de äter vitaminer är det svårt att ta till sig den förfärliga sanningen att 

vissa människor dör innan de har uppnått den ålder då man förstår att det 

inte finns någon jultomte, tandfé eller påskhare (Nicholson, 2005 s.11).   

 

Lycka och glädje 

Mitt i all sorg, rädsla och förtvivlan finner föräldrarna lycka och glädje. Även i den 

djupaste sorg letar de och hittar ljuspunkter i vardagen. De fokuserar på att se det friska 
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och glädjer sig över de små framstegen. Positiva besked om barnens hälsotillstånd gör 

att de stannar upp och lever i nuet, finner glädje och känner hopp över att de kanske kan 

segra över sjukdomen (Andersson, 2004; Dalid, 2001; Hård, 2002; Nicholson, 2005).  

 

Att det är de små ljusglimtarna i vardagen som räknas är väldigt påtagligt. Dagens 

höjdpunkt blev att få ringa och säga god natt till sin dotter varje kväll på sjukhuset. Det 

blev ett delmål på vägen, då geografiska avstånd gjorde det omöjligt att träffas varje dag 

(Hård, 2002). En annan händelse som var en källa till glädje kunde vara då familjen fick 

möjlighet till fredagsmys och att ha en normal helg tillsammans. Att slippa åka till 

sjukhuset, då blodvärdena var tillräckligt bra blev som ett lyft för hela familjen, och de 

kunde stanna upp och bara njuta av att få uppleva det friska livet för en stund 

(Andersson, 2004). 

 

Vi gladdes när han var så pigg att han kunde umgås med kompisarna. Vi 

gladdes åt de ”normala” helgerna, varje sådan kändes som en gåva. De 

fredagar då hans blodvärden var så bra att han slapp få påfyllning under 

helgen var ett lyft för hela familjen. Så låga anspråk hade vi (Andersson, 

2004 s. 59). 

 

En av föräldrarna skildrar glädje lite annorlunda jämfört med de andra. Som duktig och 

framgångsrik journalist brukade hon under tunga perioder fokusera så mycket som 

möjligt på jobbet, för att komma ifrån och släppa det hemska hemma. Hennes hårda 

arbete resulterade många gånger i goda resultat och fina framgångar, vilket ledde till att 

hon fick mycket positiv feedback från omgivningen. Framgångarna på jobbet bidrog till 

mycket glädje för henne och trots att hon satte sin dotters hälsa i första rummet, blev 

hennes arbete mycket betydelsefullt. I och med jobbet kunde hon isolera sig från sin 

mödosamma hemsituation, och för en stund leva i en värld av framgång (Nicholson, 

2005).  

 

Lindrat lidande  

Andlighet 

När ens barn drabbas av en dödlig sjukdom är det en omvälvande situation för alla i 

familjen. När det är som jobbigast är det vanligt att man vänder sig till Gud för att söka 

stöd och hjälp. Familjer som tidigare inte varit troende kan plötsligt börja be till Gud 

och gå i kyrkan. Bönen blir som ett redskap för att kunna släppa ut ångesten och för att 

lätta smärtan (Andersson, 2004; Dalid, 2001; Hård, 2002; Nicholson, 2005).   

 

Många av föräldrarna beskriver att de vände sig till Gud när det blev för jobbigt och 

svårt att hantera sitt lidande. När Jacobs mamma förstod att Jacob hade levt färdigt och 

att detta var den sista natten hon hade kvar tillsammans med honom bad hon till Gud. I 

bönen sa hon att nu släpper jag Jacob, nu får du ta honom när du vill (Dalid, 2001). 

Även Hård (2002) berättar hur han varje kväll bad till Gud innan han gick till sängs. 

Han bad för sin dotters Felicias skull, att hon skulle bli frisk och få leva sitt liv som alla 

andra barn. Ju sjukare Felicia blev desto mer bad han. Han beskriver också att han 

många gånger kände sig sviken av Gud, då han inte tyckte att han fick någon hjälp. 
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Trots detta fortsatte han att be, då han var rädd att hans avslut med Gud skulle göra 

situationen ännu värre.  

 

En av föräldrarna tar upp ämnet ödestro, som han efter en tid började utveckla. Han 

började se slumpvisa sammanträffanden som tecken, vilka inte riktigt gick att tolka och 

hade med Joels leukemi att göra (Andersson, 2004).  

 

Kanske försökte jag hitta en mening i det som hände, ett mönster eller ett 

sammanhang. Det kändes på någon sätt betryggande att tro att allt inte 

berodde på tillfälligheter (Andersson, 2004 s.73).  

 

Gråten  

I böckerna tar föräldrarna upp gråten som ett sätt att få utlopp för sina känslor när 

sorgen blir för stor att bära. Gemensamt är att de försöker gråta när ingen är närvarande. 

Gråten är läkande och medför att föräldrarna får ny kraft efteråt för att möta dagens 

prövningar. Gråten innebär också att de får en chans att skingra tankarna och samla sig 

lite under den stund de är själva i sitt lidande (Andersson, 2004; Dalid, 2001; Hård, 

2002; Nicholson, 2005).  

 

När sorgen blev för stor att bära på egen hand kunde man få trygghet hos och känna 

tillit till vårdpersonalen, och känna att det var accepterat att gråta inför dem (Dalid, 

2001). Ett annat sätt att hantera sorgen kunde vara att låsa in sig i badrummet och gråta 

tills tårarna var slut. Det kändes som en lättnad att få vara för sig själv och ingen kunde 

se hur ledsen man var. Föräldrarna utvecklade även en strategi för att kunna kontrollera 

sin rädsla för sjukdomen inför barnen, och därigenom varken oroa sig själva eller andra 

(Andersson, 2004). 

 

Det bästa är att gråta i duschen, där kan jag snörvla utan att det hörs. Ett 

tag var jag så präglad att jag fick tårar i ögonen av att se ett duschdraperi. 

Ungefär som Pavlovs hund som vi läste om i psykologiböckerna, han som 

dräglade efter mat när han hörde en ringklocka (Andersson, 2004 s.71).  

 

Gråten som medel för att lätta smärtan kan man även läsa om i Hård (2002). Han skriver 

hur den värsta smärtan kommer framåt kvällen och hur han gråter sig till sömns natt 

efter natt. Han beskriver även en lättnad över att gråten mestadels kommer på kvällen, 

då han får möjlighet att vara ensam och inte behöver visa för andra hur ledsen han är.  

 

Hopp 

Att känna hopp är oerhört viktigt. Trots det mörka försöker föräldrarna ändå ha en ljus 

framtidstro och se det positiva i vardagen. De sätter upp små delmål på vägen som 

dagliga telefonsamtal och fredagsmys. De fokuserar på att se till det friska. Har de fått 

ett positivt besked om barnets sjukdom försöker de se till detta och inte tänka på det 

hemska som kan hända (Andersson, 2004; Dalid, 2001; Hård, 2002; Nicholson, 2005).  

 

Att ha fokus på framtiden framstår som något väldigt centralt för att kunna upprätthålla 

hoppet. Att hela tiden fokusera på framtiden och att det skall gå bra, gör att smärtan blir 
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lättare att uthärda. Några av föräldrarna brukade fantisera om allt roligt de skulle få 

uppleva tillsammans med barnen och planerade för resor som skulle göras i framtiden. 

Trots återkommande negativa besked vägrade de släppa taget om en ljus framtidstro 

(Andersson, 2004; Hård, 2002). 

 

Att skriva för att lätta smärtan 

Att skriva om det hemska som händer och som har hänt kan bli ett sätt att få struktur på 

vardagen och hantera sorgen. Att skriva dagbok gjorde det lättare att leva med sorgen, 

och härigenom kunna gå tillbaka och få insikt i tidigare upplevelser. 

Dagboksanteckningarna belyser även lidandeprocessen och utgör en bekräftelse på att 

barnet har levt och alltid kommer att stanna kvar i minnet (Andersson, 2004; Dalid, 

2001; Hård, 2002).  

 

Föräldrarna i böckerna talar om skrivandet som ett sätt att få ned sina tankar och sin 

sorg på papper och känna lättnad över att få avlastning från sin tunga sorg. För 

Andersson (2004) blev skrivandet en viktig ventil, som gjorde honom lugn och 

harmonisk. De dagar han inte kunde skriva blev han stressad och orolig. Han talar om 

hur skrivandet förde honom närmre sin son, och ingav en känsla av att sonen fortfarande 

var vid liv. Att strukturera upp tankarna i olika kapitel gjorde känslorna mer hanterbara 

och lättare att leva med. Dalid (2001) berättar hur Jacobs mamma fann en lättnad i att 

skriva dagbok, på så sätt kunde hon skriva om sin sorg och ge uttryck för hur livet 

påverkades av Jacobs sjukdom.  

 

Särskilt en av föräldrarna beskriver hur skrivandet blev mycket betydelsefullt under de 

jobbigaste perioderna. Han fann en lättnad i att få ur sig sina tankar och sin sorg utan att 

någon behövde närvara. Under lugna och stabila perioder kunde han lägga sitt skrivande 

på hyllan ett tag, för att sedan ta upp det igen när han behövde skriva av sig (Hård, 

2002).  

   

De flesta kanske sätter sig och läser det som finns om leukemi. Det kanske 

är så man skall göra. Men jag har inte gjort det. För det hjälper inte mig 

eller Felicia. Det finns olika sätt att bearbeta en sådan här händelse. Mitt 

sätt är att skriva om det. Berätta utifrån det som händer. Jag hoppas och 

tror att detta är det bästa sättet (Hård, 2002 s. 36-37). 

 

Att skingra tankarna 

Att sysselsätta sig för att få annat att tänka på och skingra tankarna beskriver föräldrarna 

som en oerhört viktig strategi. Att leva med sorgen dygnet runt blir till slut outhärdligt 

och det blir nödvändigt att hitta nya sätt att komma bort från det hemska för en stund. 

Att aktivera sig gör att föräldrarna får ny kraft, kraft som de sedan kan använda för att 

orka fungera i sociala sammanhang (Andersson, 2004; Hård 2002; Nicholson 2005). Ett 

av föräldraparen beskriver hur han och hans fru mådde bättre av fysisk ansträngning 

efter Joels död. Att gå långa promenader eller cykla gjorde att de lättare kunde tänka på 

annat (Andersson, 2004).  
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På de där turerna kunde jag andas lättare, jag blåste rent i mina 

tankebanor och på natten sov jag nästan normalt (Andersson, 2004 s.120). 

 

En annan förälder skriver om jobbet som ett sätt att skingra tankarna. Under veckorna 

tillbringade hon större delen av dagarna på jobbet, och hon upplevde det som en lättnad 

att få fokusera på något annat. Helgerna däremot blev ofta långa och plågsamma. Hon 

fundera länge på hur hon skulle kunna få tiden att gå utan att det kändes som en plåga 

(Nicholson, 2005).   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi har i vårt arbete valt att analysera narrativer, berättelser. Syftet med arbetet är att 

belysa föräldrars känslor till leukemidrabbade barn under hela barnets sjukdomsförlopp, 

från beskedet, till slutet, samt att beskriva hur föräldrarna uthärdar sin sorg och sitt 

lidande. Biografierna skulle vara skrivna ur ett föräldraperspektiv, där föräldrarnas 

personliga åsikter bäst kom fram, vilket kunde ge oss en bra förståelse över vad 

föräldrarna känner och upplever. För att styrka vårt resultat har citat från biografierna 

tagits med. På så sätt blir resultatet mer personligt och trovärdigt och sätter läsaren på 

spåret vad föräldrarna egentligen vill uttrycka. Vi tycker det har varit ett bra val att 

analysera biografier, då dessa har utgjort en bra grund för utvecklandet av vårt resultat.  

Vetenskapliga artiklar hade inte gett oss föräldrarnas upplevelser och känslor på samma 

sätt som biografierna gjort, och hade därmed inte varit lika uttömmande som källa. 

Detta för att säkerställa att det är föräldrarnas egna anteckningar och känslor som 

kommer fram. En artikel är oftast skriven av en tredje part, en författare som vi anser 

inte till fullo kan sätta sig in i föräldrarnas situation och beskriva denna på ett 

tillfredställande sätt. De vetenskapliga artiklarna som valts till studien användes istället 

till bakgrunden för att få en vetenskaplig förankring i texten.  

 

Fyra biografier valdes som utgångspunkt till resultatet. Planen var att sedan lägga till 

eventuellt fler biografier om underlaget blev för tunt. Vid jämförelsen fann vi många 

likheter mellan föräldrarna i biografierna och kunde utifrån dessa skapa teman och 

subteman, därför valdes inga ytterligare biografier att tas med i arbetet. Vi funderade 

även på att utgå från bloggar. Då det skulle bli väldigt svårhanterligt att utgå från både 

biografier och bloggar, valde vi att endast utgå från biografier då detta ansågs vara en 

mer informativ källa. De fyra biografierna var skrivna av tre svenska och en engelsk 

författare. Vi har i våra inklusionskriterier valt att endast ta med europeiska författare, 

för att inte få med en alltför stor kulturell skillnad i resultatet, då vi avser att skapa 

kunskaper som främst är tänkta att användas inom svensk sjukvård. I efterhand kan 

tyckas att det kanske hade varit bäst att endast utgå från svenska författare, då det kan 

tänkas att en del uttryck kan komma att falla bort vid översättningen. Detta är dock en 

svårbedömd spekulation då den engelska boken inte skiljde sig åt från de övriga utvalda 

böckerna skrivna av svenska författare. 

 

Vid själva analysarbetet har vi valt att utgå från Evans (2003) och Dahlberg (1997). Vi 

känner oss nöjda över att vi valt denna typ av jämförelse som innebär skapande av nya 

teman. Vid analysen framkom två huvudteman och elva subteman vilka ansågs 
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relevanta samt svarade an på syftet. Dessa huvudteman och subteman har baserats på 

gemensamma benämningar från författarna i biografierna. Vid själva jämförelsen 

framkom även en rad olikheter som vi valt att lägga in under passande subteman. Detta 

har vi gjort för att belysa att sorgearbete är något individuellt som kan skilja sig mycket 

från person till person. Dataanalysen har överlag gått bra, och tack vare de utmärkande 

meningsbärande enheterna framstod de båda huvudtemana med tillhörande subteman 

som tydliga och därmed lett oss fram till vårt resultat. 

 

Till vår bakgrund har vi valt att ha med vetenskapliga artiklar som utgångspunkt. 

Artikelsökningen har varit problematisk. Det var svårt att skapa sökord som gav träffar 

som matchade vårt behov, och framför allt var det väldigt svårt att få fram artiklar som 

höll tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. Databasen Samsök visade sig vara en stor och 

svårhanterlig databas och därför gjordes sökningarna i databasen CINAHL, som var en 

mera lättöverskådlig databas.    

 

Resultatdiskussion 

Efter analys av utvalda självbiografier har ett antal teman och subteman skapats som 

bäst beskriver föräldrars upplevelser av sorg och deras förmåga att uthärda denna. 

Resultatet är presenterat ur ett föräldraperspektiv med inlagda citat för att styrka 

trovärdigheten. Efter genomgången analys har vi kommit fram till att sorg kan ha 

många ansikten och kan ta sig uttryck på de mest osannolika vis. Vi har även kommit 

underfund med att sorg är en lång process som alltid kommer att finnas där, mer eller 

mindre påtaglig. 

 

Lycka och glädje mitt i all sorg 

Under tiden som vi läst biografierna har vi reflekterat över hur mycket lycka och glädje 

föräldrarna upplever trots den djupa sorg de lider av. Det är fascinerande att läsa hur de 

lyckas att orka fokusera på positiva saker i vardagen. Att finna välbefinnande är en 

individuell upplevelse när man drabbas av sorg och kan te sig olika från person till 

person. Vi vill belysa att det viktiga inte är hur man finner glädje utan att man finner 

det. Hos alla föräldrar i biografierna ses just lycka och glädje som en återkommande 

känsla, och tar sig olika uttryck hos dem (Andersson, 2004; Dalid, 2001, Hård, 2002; 

Nicholson, 2005). En förälder beskriver hur han varje kväll ringde till sin dotter Felicia 

och sade god natt (Hård, 2002). En annan förälder skriver om vikten av att få ha en 

normal helg tillsammans med sin son, då hans blodvärden var bra. Detta firade familjen 

med fredagsmys (Andersson, 2004). För andra innebär kanske lycka och glädje att se 

barnet orka sitta uppe och titta på en hel film utan att somna av trötthet.  Att se barnet 

orka leka med sina syskon igen efter ett par dagar av tung sorg och jobbiga 

sjukhusvistelser ger också en positiv känsla.   

 

När ens barn drabbas av allvarlig sjukdom, drabbas man även som förälder av ett 

oerhört lidande. Detta lidande kan ta sig uttryck på olika sätt och ses ur olika perspektiv. 

Den uppkomna situationen innebär även en förändrad livsvärld och att andra saker i 

livet prioriteras och blir viktiga (Wiklund, 2003). Föräldrarnas totala syn och förståelse 

av livet får djupare mening och mål (Arman & Rehnsfeldt, 2006). I takt med den 

förändrade livsvärlden och det ökade lidandet blir det allt viktigare att hitta sätt att lätta 
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smärtan. Att se det positiva i vardagen och finna glädje är som tidigare nämnt det mest 

utmärkande sättet för föräldrarna att lindra lidande. Vi tycker det är väldigt viktigt att 

påvisa att glädjeämnen finns i föräldrarnas vardag och kan ge dem känslan av att allt 

inte bara är sorg och lidande, utan att de mitt i den värsta smärtan kan skratta med sitt 

barn och känna att livet är bra. Vi anser att man som sjuksköterska bör ha detta i åtanke 

och uppmana föräldrarna att trots den tuffa situationen söka de små ljuspunkterna. De 

bra stunderna kan generera mycket positiv energi och ny kraft för att orka uthärda de 

tyngsta perioderna. Ett alternativ kan vara att skapa stödgrupper där föräldrar i samma 

situation kan stötta varandra samt få möjlighet till professionellt stöd både individuellt 

och i grupp. Detta kan tänkas bidra till ökad gemenskap och en känsla av att man inte är 

ensam i sin situation.   

 

Ett vårdarperspektiv i mötet med den lidande människan 

Efter att noggrant ha läst biografierna och analyserat dessa har vi dragit egna slutsatser 

om hur man bör bemöta lidande föräldrar och vilka emotionella behov de söker. Som 

sjuksköterska har man enligt ICN:S etiska kod fyra ansvarsområden, där ett av dem 

innebär att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2000). Lidande kan lindras på 

olika sätt och vi vill särkskilt lägga vikt vid den vårdande relationen. I en vårdande 

relation skapas utrymme för tillit och möjlighet för den lidande människan att öppna sig 

för vårdaren och låta denna bli delaktig. Detta möte är otroligt viktigt då det ligger till 

grund för lidandeberättelsen. Lidandeberättelsen innebär att man i mötet med den 

lidande människan tillsammans skapar en berättelse där lidande och utveckling står i 

centrum. Innan detta kan ske, måste man känna tillit och trygghet hos vårdaren, för att 

kunna bjuda in till det gemensamma samtalet (Wiklund, 2003). I mötet med föräldrar 

som förlorat sitt barn i leukemi skall man inte vara rädd att visa sina känslor. Många 

upplever det som skönt att tillsammans kunna gråta med vårdaren och känna att de för 

en stund tar över en del av lidandet (Andersson, 2004). 

 

Stoppard (2000) beskriver vikten av samtal för sörjande föräldrar och hur föräldrarna 

också upplever att de blir hjälpta av att samtala. Man skall inte vara rädd att ställa frågor 

till den lidande människan och möta dennes sorg. En av författarna Nicholson (2005) 

fokuserar mycket på mötet med andra i sin bok. Hon skriver att många är rädda för att ta 

första steget och öppna för ett samtal, då de inte vet hur de skall hantera svaret. Många 

ställer bara frågan för att stilla sitt eget samvete och inte för att de personligen bryr sig. 

Detta resulterar ofta i att den lidande slätar över det hela och säger att allt är bra, trots att 

den inre smärtan är nästintill outhärdlig. Vi anser att det viktiga inte är vad man säger 

utan att visa att man finns där och är beredd att lyssna. Det finns inga rätta eller 

felaktiga frågor och svar, utan det största fel man kan göra är att inte bjuda in till samtal 

och att undvika den sörjande. I mötet med den lidande människan är det viktigt att vara  

lugn, ta sig tid och inte vara stressad då detta inger en känsla av trygghet och 

gemenskap. För de flesta är det samtalet som sådant som är läkande, och det spelar inte 

så stor roll vem man talar med. Andersson (2004) skriver dock om att det känns tryggt 

att få prata med vårdpersonal då han känner tillit till deras professionalitet och kan 

slappna av i mötet och bara låta känslorna flöda. Han säger att när man talar med 

vårdpersonal som arbetar med cancersjuka barn vet man att de känner till vilka 

reaktioner som är normala och kan drabba en i sorgearbetet.  Vårdpersonalen vet ofta 

hur de skall hantera den svåra situationen och man behöver inte vara rädd att de skall ta 
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åt sig personligen av reaktionerna. Vid sidan om samtalet vill vi även lämna utrymme 

för gemenskapen som en viktig komponent i läkandeprocessen. Man behöver kanske 

inte alltid säga någonting utan att vara tysta tillsammans kan räcka för att lätta smärtan 

och lämnar utrymme för den sörjande att öppna sig om han eller hon känner för det.  

 

Något annat som vi reflekterat en hel del över är betydelsen av att kunna inge hopp. 

Som medmänniska är det viktigt att hjälpa föräldrarna att sätta upp realistiska mål och 

blicka framåt (McGrath, 2002).  Det är också viktigt att lägga fokus vid småsaker som 

kan ge tillfällig glädje och ett avbrott i sorgen. Föräldrarnas största problem är att de 

aldrig kan komma ifrån den ständiga smärtan. Dag som natt plågas de av svår sorg och 

kraftig ångest. Det är viktigt att uppmana föräldrarna till att hitta egna sätt att komma 

ifrån ett tag. När barnet är inlagt på sjukhus får föräldrarna särskilt svårt att slita sig från 

dem. I Dalid (2001) kan man läsa hur läkare uppmanar föräldrarna till att ta minst en 

timmes paus från sjukhuset två gånger om dagen, då livet utanför fortlöper. 

 

Relationer som brister till följd av sorgen 

Vi har i vårt resultat under subtemat ilska och irritation tagit upp svårigheter som 

föräldrarna stöter på i mötet med andra människor. När ens barn drabbas av svår 

sjukdom överväldigas man av en rad känsloreaktioner, som för många blir oerhört 

jobbiga att bära. Den förändrade livsvärlden till följd av barnets sjukdom leder till en 

inre smärta hos föräldrarna och gestaltar sig som ett kraftigt lidande (Wiklund, 2003). 

Lidandet och den förändrade livsvärlden ter sig oerhört påfrestande och energikrävande. 

Den trytande energin avspeglar sig många gånger på sinnesstämningen och humöret och 

ofta är det småsaker som får bägaren att rinna över. Föräldrarna beskriver hur ilska och 

vrede lagras upp inom dem och till slut orkar de inte mer. Ofta går då känslorna ut över 

någon oskyldig människa. Känslorna är egentligen kopplade till barnets sjukdom och 

deras egen förändrade livsvärld. Nicholson (2005) talar om en oförmåga att kontrollera 

situationen vilket leder till att all ilska man bär inom sig projiceras och personligen 

riktas mot en annan människa.  

 

Sorgen kan för många föräldrar bli tung att bära och leda till förslitningar i relationen 

till partnern. Housden (2002) och Hård (2002) skriver båda om hur vanligt det är att 

barnets sjukdom leder till relationsproblem och att det för många par leder till 

skilsmässa. Under arbetets gång har det visat sig att sorg är något mycket individuellt 

och kan ta sig uttryck på många olika sätt. Det kan tänkas att sorgens många olika 

ansikten möjligtvis försvårar kommunikationen mellan föräldrarna, då det inte alltid är 

så lätt att sätta sig in i och förstå hur den andre känner.  Vi tror även att det är vanligt att 

den inre smärtan och vreden kan gå ut över partnern vilket kan leda till att man skyller 

ifrån sig då man inte orkar bära all smärta på egen hand. Vi anser det viktigt att lyfta 

fram problemen som de lidande föräldrarna stöter på i interaktionen med andra 

människor, för att belysa att det är vanligt förekommande. De slutsatser vi dragit 

angående relationsproblematiken är vikten av att kunna tala med andra vuxna och även 

möta föräldrar i samma situation för att få uttryck för sina känslor (Stoppard, 2000; 

McGrath, 2002). Vi tror att föräldrarna skulle bli hjälpta av att kunna sitta ner och 

diskutera och få tips och hjälp av andra som genomgått samma sak. Vi vill också lyfta 

fram sorgereaktionerna och alla dess olika skepnader. Det är viktigt att ha i åtanke att 
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man som medmänniska blir lite av ett bollplank för de drabbade. Viktigt är då att inte ta 

något personligt och vi vill återigen påpeka att våga möta för att kunna hjälpa. 

  

Tiden läker inte alla sår 

Vi har reflekterat mycket över sorgereaktioner och dess dimensioner under arbetets 

gång. Vi har kommit till insikten att djup sorg inte är något man bearbetar på ett eller 

två år. Sorg är något som följer en resten av livet, och enda sättet att uthärda den är att 

lära sig leva med den. Föräldrarna beskriver hur sorgen finns där hela tiden, och att de 

lång tid efter det inträffade fortfarande kan känna ett outhärdligt lidande och en stor 

saknad. Denna smärta glesas dock ut med tiden och de tunga perioderna kommer med 

allt längre intervaller (Andersson, 2004; Housden, 2002; Nicholson, 2005).  

 

I resultatet har vi lyft fram föräldrarnas olika syn på hur sorgearbetet påverkas av 

platsen där barnet avled. Nicholson (2005) beskriver hur hennes dotter Ellie avled på 

sjukhus, hur döden kom väldigt hastigt och att hon aldrig fick chansen till ett riktigt 

farväl. I Andersson (2004) och Dalid (2001) skildras hur barnen istället avled i stillhet i 

hemmet. Föräldrarna skriver hur de upplevde det som skönt att barnet fick spendera den 

sista tiden i en trygg och välkänd miljö, där hela familjen kunde närvara dygnet runt. Att 

kunna vårda barnet den sista tiden i hemmet ingav även trygghet för föräldrarna och gav 

dem en chans att förbereda sig inför döden. Då föräldrarna beskriver skilda känslor 

angående platsen där barnet avled har det fört våra tankar till miljöns betydelse vid 

dödsfallet. I en Australiensk studie av Goodenough, Drew, Higgins & Trethewie (2004) 

undersöktes skillnaden i psykologisk stress en tid efter dödsfallet hos föräldrar vars barn 

avlidit på sjukhus respektive i hemmet. Studien visade att då barnen avlidit på sjukhus 

löpte föräldrarna större risk att drabbas av psykologisk stress där depression 

dominerade. Studien belyste även att palliativ vård av barnet i hemmet upplevdes som 

positiv och gav föräldrarna möjlighet att spendera så mycket tid som möjligt med det 

döende barnet. Det underlättade även för dem att kunna spendera tid med de friska 

syskonen. Resultaten om miljöns betydelse tycker vi skall uppmärksammas och läggas 

in i vården. Vi anser det viktigt att som vårdpersonal diskutera olika 

behandlingsalternativ och erbjuda vård i hemmet i den mån det går och för de föräldrar 

som önskar detta. Vi tror även att föräldrarna upplever ett ökat välbefinnande och 

kontroll i kaoset om de får möjlighet att vara med och påverka barnets vård.  

 

Vidare forskning 

Vi har i vårt arbete valt att utgå från ett föräldraperspektiv och därför inte lämnat 

utrymme för de lidande syskonen. Vi är helt övertygade om att dessa syskon är i lika 

stort behov av stöd och hjälpinsatser som föräldrarna, men vi befarar att deras lidande 

inte alltid uppmärksammas i samma utsträckning. Eftersom de flesta barn insjuknar i 

leukemi i ung ålder anser vi det inte helt ovanligt att som förälder även ha fler barn i 

ungefär samma ålder. För att kunna förebygga hinder för kroppsligt utvecklande och 

psykiskt lidande hos syskonen anser vi det viktigt att så tidigt som möjligt sätta in 

hjälpinsatser och kontinuerligt följa upp dessa under en längre period. Därför söker vi 

vidare forskning om syskons upplevelser av att förlora en syster eller bror i leukemi. 
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Praktiska implikationer 

Att tänka på i mötet med sörjande föräldrar till barn som drabbats av leukemi 

 

 Viktigt att inge hopp och uppmana till att se det positiva i vardagen. 

 

 Att påminna om världen utanför sjukhuset och uppmana föräldrarna till egentid 

och göra saker tillsammans för att kunna upprätthålla en god familjerelation. 

 

 Våga möta lidandet hos föräldrarna för att kunna hjälpa. Viktigt att visa att man 

finns där och är beredd att lyssna och bjuda in till samtal om den sörjande själv 

vill. 

 

 Föräldrarna bör erbjudas olika palliativa behandlingsalternativ. Särskilt vård i 

hemmet bör eftersträvas om föräldrarna önskar detta och barnets tillstånd tillåter. 

 

 

Konklusion 

Sorg är en oändlig process som alltid kommer att finnas kvar mer eller mindre påtaglig. 

Vi anser att det inte finns några genvägar runt sorgen och smärtan utan enda sättet är att 

ta sig igenom den. Vi som sjuksköterskor kan hjälpa de lidande föräldrarna genom att 

framförallt visa vår närvaro, öppna för samtal, visa att vi är beredda att lyssna och ta 

emot deras smärta. Under arbetes gång har vi även förstått vikten av att inge hopp och 

belysa de positiva händelserna i vardagen. Sist men inte minst vill vi även lägga vikt vid 

att kunna utforma vården så bra som möjligt för hela familjen. Detta kan göras genom 

att individanpassa vården och i den mån barnens tillstånd tillåter erbjuda palliativ vård i 

hemmet samt att göra föräldrarna delaktiga så långt det går för att underlätta det 

framtida sorgearbetet. Kunskapen som vi avser att skapa skall i första hand rikta sig mot 

vårdpersonal för att bättre kunna se patienternas och de anhörigas behov av hjälp och 

stöd.  
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BILAGA 1 
 

Artikelsökning 

 

Sökning i 

CINAHL 

Avgränsning Antal träffar Antal lästa 

artiklar 

Valda Artiklar 

Parents AND 

children with 

leukemia     

Title (TI), Peer 

rewied 

5 2 - 

Parents emotions 

AND leukemia          

Peer rewied 

 

8 1 1 

Leukemia AND 

parents 

experience 

Peer-reviewed 

 

 

28 2 1 

Leukemia AND 

parents AND 

coping 

Peer-reviewed 

 

32 - - 

Sökning i 

SAMSÖK 

Avgränsning Antal träffar Antal lästa 

artiklar 

Valda Artiklar 

Parents emotions 

AND leukemia 

 

Peer-reviewed 

 

95 - - 

Parents AND 

leukemia AND 

coping 

Peer-reviewed 

 

235 2 1 

 

 

Vid den första sökningen användes både title och peer rewied som avgränsning, men då 

detta endast gav ett fåtal träffar användes fortsättningsvis bara per rewied som 

avgränsning.  

Vid den sista sökningen i CINAHL användes den booleska söklogiken (Friberg, 2006). 

Då denna visades ge flest träffar baserades sökningen i SAMSÖK endast på denna 

metod. 

 

 

 

 

 

 


