
 1 

EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 

 

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 

VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

 

2016:27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Föräldrars upplevelser av att förlora sitt barn i cancer 
En självbiografistudie 

 

 

 

 

 

 

 Patricia Joxelius  

Victoria Svalander 
 

 

 

 
 

 
  



 2 

Examensarbetets 

titel: 

Föräldrars upplevelser av att förlora sitt barn i cancer 

En självbiografistudie. 

 

Författare: Patricia Joxelius och Victoria Svalander 

 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 

  

 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning GSJUK13h 

 

Handledare:  Laura Darcy 

 

Examinator:  Thomas Eriksson 

 

  

 

 

SAMMANFATTNING 

Varje år dör cirka 60 barn i Sverige av cancer. Föräldrarna har ett stort ansvar under 

barnets cancerbehandling och sjuksköterskan har en betydelsefull roll att göra 

föräldrarna delaktiga i vårdprocessen och ge kunskap de behöver. Vikten av att hälso- 

och sjukvårdspersonalen har kunskap om hur föräldrar upplever situationen samt kunna 

möta föräldrar i deras tillvaro är ytterst viktigt för att inge trygghet och lindra lidande. 

Syftet med denna studie var därför att belysa hur föräldrar erfar att förlora sitt barn i 

cancer. Fyra stycken självbiografier som är skrivna av föräldrar där barnet dör 

analyserades med hjälp av en narrativ analysmetod. I resultatet framkom två kategorier 

och tio subkategorier. Resultatet visar att föräldrar upplever många nya känslor och ser 

saker ur nya perspektiv från de att barnet diagnostiseras med cancer till barnets död. 

Betydelsen av ett gott bemötande från vårdpersonalen var också centralt. I diskussionen 

framkom bland annat vikten av att man som sjuksköterska är trygg i sig själv när man 

vårdar familjer i kris och att man har förmågan att använda ett klart och tydligt språk för 

att främja tilliten. Studien kan användas av sjuksköterskor och vårdpersonal som 

kommer i kontakt med föräldrar som förlorar ett barn i cancer. 

   

Nyckelord: Barncancer, föräldraperspektiv, sorg 

  



 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ................................................................................................................... 4 

BAKGRUND .................................................................................................................... 4 

Barncancer .............................................................................................................................. 4 

Föräldrarnas betydelse i vården ............................................................................................ 5 

Föräldrarnas känsla av ett lidande och otrygghet ............................................................... 6 

Att förlora ett barn ................................................................................................................. 7 

PROBLEMFORMULERING ......................................................................................... 8 

SYFTE .............................................................................................................................. 8 

METOD ............................................................................................................................ 8 

Urval ......................................................................................................................................... 8 

Datainsamling .......................................................................................................................... 8 

Dataanalys ............................................................................................................................... 9 

Etiska Aspekter ....................................................................................................................... 9 

RESULTAT .................................................................................................................... 10 

Den svåra tiden innan barnets död ...................................................................................... 10 
Förnekelse av sjukdomens allvar ...................................................................................................... 10 
Att leva med en ständig rädsla .......................................................................................................... 10 
Att dras mellan otrygghet, trygghet och frustration .......................................................................... 11 
En förändrad familjesituation ........................................................................................................... 11 
Vikten av vårdpersonalens bemötande.............................................................................................. 12 

Tiden efter barnets bortgång ............................................................................................... 13 
Sorgen efter barnets bortgång .......................................................................................................... 13 
Leva i nuet ......................................................................................................................................... 13 
Tacksamhet för tiden med sitt sjuka barn & hoppet från syskonen ................................................... 14 
Medkänsla för andra människors sorg ............................................................................................. 14 
Existentiellt sökande ......................................................................................................................... 14 

DISKUSSION ................................................................................................................ 15 

Metoddiskussion .................................................................................................................... 15 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 16 
Betydelsen av stöd när ett barn dör ................................................................................................... 16 
En förändrad vardag .......................................................................................................................... 17 
Att sätta ord på sitt lidande ............................................................................................................... 18 
Det betydelsefulla i sorgeprocessen .................................................................................................. 18 

Slutsats ................................................................................................................................... 19 

Kliniska implikationer .......................................................................................................... 19 

REFERENSER .............................................................................................................. 20 

Bilaga 1 .......................................................................................................................... 23 
 

  



 4 

INLEDNING 

Att förlora ett barn kan tänkas vara det värsta en förälder kan uppleva. Att vara 

sjuksköterska i en sådan situation kan vara både krävande och psykiskt påfrestande. Vi 

har jobbat på barnavdelningar och mött föräldrar som förlorat sitt barn, vilket har berört 

oerhört mycket. Att inte veta hur man skall förhålla sig till föräldrarnas känslor har varit 

frustrerande, kunskap och beredskap i mötet med föräldrarna är då betydelsefullt. Syftet 

med studien är därför att belysa hur föräldrar upplever sitt barns död i cancer. Genom att 

få insikt har vi som sjuksköterskor möjlighet att inge stöd och trygghet. Vi anser att 

detta är ett viktigt ämne att fördjupa sig i då man som sjuksköterska kan möta föräldrar 

som mist sitt barn i cancer oberoende vart man väljer att jobba i vården.   

 

 

BAKGRUND 

Barncancer 

 

Varje år drabbas cirka 300 barn i Sverige av cancer, och cirka 20 % av dessa dör. 

Cancer kan uppkomma på grund av att det är något som är fel i vissa av kroppens celler, 

cancerceller växer och delar sig till sjukliga förändringar utan någon kontroll och bildar 

tumörer. Det finns olika cancerformer som drabbar barn. Barn mellan 2-6 år löper störst 

risk att drabbas av cancer och det finns oftast ingen förklaring till det (Behrendtz 2015). 

De vanligaste cancerformerna för barn är hjärntumörer och leukemi. Leukemi har cirka 

en tredjedel av alla barn som får cancer och en knapp tredjedel diagnosen hjärntumör. 

Något ovanligare är solida tumörer som kan vara tumörer i njurar, skelett eller 

lymfkörtelcancer (Hjorth 2013).  

 

Cancer hos barn är ofta mer aggressiv än hos vuxna och cancercellerna växer snabbare. 

Även om behandlingen brukar ge ett bra resultat är cancer den vanligaste orsaken till att 

barn yngre än 15 år dör (Bergman, Hont & Johansson 2009, s.24). Behandlingen av 

barn som får cancer ser något annorlunda ut från vuxnas cancerbehandling. På grund av 

att barnet ofta inte har några andra sjukdomar eller skador i kroppen klarar barn av en 

tyngre behandling. Samtidigt måste man ta hänsyn till att barnet är i sin tillväxt period, 

organ växer och utvecklas och kan ta skada av en allt för tuff behandling 

(Barncancerfonden 2015).  

 

Oftast behandlas barns cancertyper med cytostatika då det blir effektivare om 

tumörcellerna delar sig snabbare, vilket barns cancerceller gör. Barn klarar av starkare 

doser av cytostatika än vad vuxna gör och utvecklingen av behandlingen har gjort att 

många fler överlever än vad de gjorde för 40 år sedan. Cancerbehandlingen kan också 

bestå av strålbehandling, kirurgi eller en kombination av dessa (Hjorth 2013). Det är 



 5 

viktigt att inte bara följa upp behandlingen utan också de biverkningar som ofta 

tillkommer under behandlingens förlopp. Biverkningar kan också dyka upp långt efter 

avslutad behandling vilket gör det extra viktigt med uppföljning (Bergman, Hont & 

Johansson 2009, s.24).   

Barn som får gå i skolan under sin cancerbehandling skattar sitt välmående högre än 

barn som inte får gå i skolan (Af Sandeberg, Johansson, Björk & Wettergren 2008, 

ss.266-267). Det är därför viktigt som föräldrar att göra allt för att barnen skall kunna ha 

kontakt med skolan och vänner trots sin behandling. Det är betydande att ge stöttning 

och kunna se till barnens och familjens behov under behandlingen. I tonåren sker ofta 

en separering från föräldrarna och en övergång från att vara barn till att bli vuxen. Trots 

att sin tonåring drabbas av cancer är det viktigt som förälder att låta övergången ske. Att 

leva ett så normalt liv som möjligt med sin cancer är betydelsefullt även in i det sista 

(Barncancerfonden 2015).   

 

Föräldrarnas betydelse i vården  

 

I slutet på 1800-talet hade föräldrar litet inflytande i vårdandet av sina barn. Sjukhusen 

präglades av renlighet och fasta rutiner där föräldrar och barn hade liten kontakt eller 

ingen kontakt alls. I mitten av 1900-talet förändrades synen och bevis stärkte på hur 

viktiga föräldrar och syskon var för barnets välmående (Hallström 2015, s. 24). Bowlby 

som grundade anknytningsteorin menar att föräldrar har stor betydelse för sitt barn och 

hur de som vuxna kommer se sig själv och sin omgivning. Trygga barn blir de som har 

haft föräldrar som varit lyhörda, varma och förutsägbara tidigt i sin kontakt med barnet 

(Bowlby se Broberg 2015, ss.67-68). I dag karakteriseras barnsjukvården av att 

föräldrar ständigt är närvarande och deltar i barnets vård. Som sjuksköterska har man ett 

stort ansvar att utbilda och vägleda föräldrar och barn till att kunna utföra en avancerad 

vård i hemmet (Hallström 2015, s.24). 

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) 8 § skall barnets bästa beaktas när hälso- och 

sjukvård ges. I 3 kapitlet 2 och 3 § förtydligas detta genom att barnet och dess 

vårdnadshavare skall få information som är anpassad till mottagarens mognad, ålder, 

språkliga bakgrund och erfarenheter. Föräldrarnas viktiga roll i barnsjukvården menar 

Wiklund (2003, s. 120) dock begränsas av en stark styrande budget och bristen på 

familjerum vilket kan göra det svårt för föräldrar att få en verklig delaktighet i 

vårdandet.  
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Föräldrarnas känsla av ett lidande och otrygghet 

 

Som förälder till ett barn som drabbats av cancer och som förväntas dö, framkommer 

otrygghet och lidande förmodligen som en stor del av vardagen. Att som förälder 

behöva utstå att ha ett sjukt barn i cancer kan medföra frågor som varför just detta 

drabbat dem och att även känna frustration över att inte kunna göra något åt situationen.   

 

Lidande är något som är en naturlig del i människors liv. Lidande är en del av 

livsprocessen, och grundar sig inte bara på symtom utan handlar om ett förlopp som 

sker inuti oss människor. Det beskrivs på många olika sätt men generellt som en form 

av förlust av sig själv, ett hot eller kränkning. Trots att lidande ger smärta och ibland går 

att lindra kan det ändå ge en förutsättning för förändring och nyskapande om vi tillåter. 

Lidande kan också ses som en känsla av att förlora kontrollen, och kopplas samman 

med skuldkänslor. Om känslan bli för stor kan det leda till att individen går in i sig själv 

och avskärmar sig från verkligheten och skapar en barriär mellan den som lider och 

andra människor (Wiklund 2003, ss.96-101). 

 

Livslidande utgår från ett bredare mer omfattande perspektiv och kan uttrycka sig i alla 

människor liv men blir mer påtaglig vid sjukdom. Livslidande kopplas samman med 

hela människans existens och tillgången till livet blir begränsad. Människan som lider 

kan också brottas med tankar om vem man är och tidigare har varit. Hur livet kommer 

att se ut framöver och hur man hade önskat det skulle bli. Frågor som varför just jag 

drabbats av sjukdom blir framträdande och om det är ett straff som ges. Dessa frågor 

kan orsaka ett livslidande (Wiklund 2003, ss.108-109). Det finns ett tydligt samband 

mellan livslidande och känna sig otrygg. Utsätts man för livslidande i unga år kan det 

skapa en känsla av otrygghet vilket gör att det kan bli svårt att leva ett gott liv. Om man 

sedan tidigare haft en god grundtrygghet kan den fallera på grund av att man har ett 

livslidande. Det kan bli framträdande om man exempelvis har det tufft att bearbeta svåra 

situationer eller bära på något tragiskt som hänt (Dahlberg & Segesten 2010, s. 88). 

 

Enligt hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 2a § skall ett behov att trygghet 

tillgodoses i vården och under behandling.  

   Otrygghet kan exempelvis uppstå om individen känner ett hot mot sig själv eller 

andra. Sjukdom och tappa kontroll över sin kropp kan vara en orsak till att tryggheten 

försvinner. För att återigen känna trygghet kan det många gånger inte ske förens 

sjukdom har botats. Om däremot sjukdomen inte går att bota kan trygghet infinnas 

genom att individen har kontroll över sin egen situation och är delaktig i sin behandling. 

Att känna kontroll betyder i dem flesta fallen att ha kunskap, det kan vara kunskap om 

sin sjukdom eller kunskapen av att veta att det finns vårdpersonal som kan hjälpa till 

och ge stöd under behandling. En sjukdom som betyder döden kan skapa otrygghet men 

det kan samtidigt ge en trygghet att ha tron om att slippa en lång och smärtsam död 



 7 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 83-87). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 8 

§ har vårdpersonal skyldighet att visa hänsyn och omtanke gentemot närstående när de 

mist en anhörig.   
 

Familjer som har en lång vårdtid kan uppleva att vården vissa gånger inte är vårdande. 

Wiklund (2003, s.104) beskriver att ett vårdlidande är när patienten upplever bristande 

kontroll eller kränkning som en följd av den vård och behandling den får. Dahlberg och 

Segesten (2010, s.212) beskriver vidare att vårdlidanden uppstår främst ur personalens 

oreflekterade handlande eller bristande kunskap om situationen som patienten befinner 

sig i. Birkler (2007, ss.32-35) menar att ett vårdande möte bör utgå från patientens 

livsvärld som är den unika värld vi alla erfar. Att utgå från den unika situationen för att 

kunna visa omsorg och förstå patienten i hennes livsvärld trots sjukdom är 

betydelsefullt.  

 

 

Att förlora ett barn 

 

Att förlora sitt barn kan vara något av det svåraste en människa kan uppleva. Att barnet 

dör före sin förälder är något som inte är ett naturligt steg i livet. Döden av sitt eget barn 

påverkar föräldrar på olika sätt, ett förväntat resultat är oftast en stor sorg. En förälder 

som förlorar sitt barn är den grupp där sorgen kan vara mest intensiv och varar längre än 

andra typer av sorg. Efter sitt barns död blir aldrig livet sig likt. Sorg är inte bara något 

som gör otroligt ont och en upplevelse som är olidlig utan också något som kan öka 

risken för psykisk, fysisk ohälsa och till och med död.  Föräldrar som har förlorat sitt 

barn är i riskgruppen, de kan känna att det inte längre finns någon mening med livet 

(Kreicbergs, Lannen, Onelov, & Wolfe 2007, s. 3308).  

 

För att ha förståelse för vad föräldrar som förlorat ett barn i cancer går igenom är det 

viktigt med kunskap om vad sorg innebär. 

Sorg drabbas i stort sätt någon gång alla människor i livet av. Sorg kan medföra 

sjukdomsliknande symtom och funktionsnedsättning som kan påverka det vardagliga 

livet.  Sorgeprocessen är både psykiskt och fysiskt energikrävande som tar tid, parallellt 

pågår en nyorientering där människan försöker återställa tillvaron på ett sådant sätt som 

gör den så hel som möjligt igen. Sorgeprocessen är unik för varje individ och kan delas 

upp i två aktiviteter som man rör sig emellan. Förlustorientering och 

återuppbyggnadsorientering är båda betydelsefulla för återhämtning. Förlustaktiviteten 

kan innefatta förnekelse, påträngande tankar med sorgeinnehåll och undvikande av 

återuppbyggnad. Återuppbyggnadsaktiviteter kan beskrivas som att göra nya saker, att 

hitta nya roller och förlika sig en ny identitet man fått i samband med förlusten. Det är 

viktigt att man tillåter sorgen att ta plats parallellt med det nya livet (Rosengren, Grimby 

& Nyberg 2015). 
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PROBLEMFORMULERING 

Varje år får cirka 300 barn i Sverige diagnosen cancer, 60 barn av dessa dör årligen 

(Behrendtz 2015). Föräldrarna är barnets trygghet och är en självklar del i vårdandet. 

Sjuksköterskan har en betydelsefull roll under hela barnets cancerbehandling och fram 

till barnets sista andetag.  När barnet dör får vi som sjuksköterskor ta del utav föräldrars 

sorg och saknad och deras förändrade livsvärld. För att sjuksköterskan skall kunna möta 

dessa föräldrar och ge god omvårdnad är det viktigt med kunskap om hur de upplever 

situationen.  

 

SYFTE 

Syftet var att belysa hur föräldrar upplever att förlora sitt barn i cancer. 

 

METOD 

Metoden som användes för att analysera studiens data var en narrativ analysmetod, där 

syftet var att ha fokus på människors levda erfarenheter. Dahlborg-Lyckhage (2012, 

s.161) menar att metoden underlättade hur man i en berättelse kan se hur olika delar 

hänger ihop så som tolkning, analys och förklaring.  

 

Urval 

Vi har valt fyra stycken självbiografier som beskriver hur föräldrar upplever sitt barns 

cancerbehandling och död. Inklusionskriterier var att självbiografierna skulle vara 

skrivna på svenska för att undgå språkliga missförstånd och att barnen skulle ha fått sin 

cancerdiagnos i ung ålder och inte överlevt senare i livet. Självbiografierna skulle också 

vara skrivna under de senaste 11 åren. Självbiografierna är skrivna från 1998 fram till år 

2005. Eftersom det fanns ett begränsat antal självbiografier om just föräldrars 

upplevelser av att förlora ett barn i cancer så inkluderades ändå den som var publicerad 

år 1998.  De fyra självbiografierna är skrivna av två mammor respektive två pappor. 

Barnen som drabbas av cancer är mellan 3-15 år gamla. Barnen hade diagnoserna 

leukemi, rabdomyosarkom, och leiomyosarkom (Se bilaga 1). 

 

Datainsamling 

 

För att få förståelse för hur föräldrar erfar att förlora sitt barn i cancer har data samlas in 

via självbiografier. Självbiografierna innehöll information från det att barnen fått 

cancerdiagnosen, tiden under behandlingen och barnets bortgång (Karlsson 2005; Norén 

1998; Andersson, 2004; Housden 2002). Sökning gjordes i databasen Libris - nationella 

bibliotekssystem med sökorden barncancer och självbiografi, 17 träffar uppkom. Vi 
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gick sedan systematiskt igenom alla böcker och läste kort om vad böckerna handlade 

om för att se om dem var skriva av föräldrar och om barnet hade avlidit i sin 

cancersjukdom. Ett flertal självbiografier var skrivna av föräldrar men det valdes ut fyra 

stycken som innehöll våra inklusionskriterier.  

 

Dataanalys 

 

Studiens data analyserades med hjälp en av narrativ analysmetod där man kan se hur 

olika delar hänger ihop så som tolkning, analys och förklaring. Innehållet i berättelsen 

kan beskrivas genom koder, teman och kategorier. Vid en analys av berättelse är det 

viktigt att avgränsa det till ett specifikt sammanhang, detta speglar sedan hur syftet skall 

utformas. Att analysera en berättelse medför att syftet skall ha fokus på människors 

erfarenheter och upplevelser av livsvärlden (Dahlborg-Lyckhage 2012, ss.161-165).  

 

För att analysera berättelserna sätter man sig först in i materialet för att få en 

övergripande helhet och bli bekant med berättelserna. Förhållningssättet bör präglas av 

öppenhet, följsamhet och reflektion för att få fram de som är meningsbärande i texten. 

De meningsbärande begreppen kodas därefter utifrån kategorier eller teman. I den sista 

delen av analysen bearbetas de olika teman återigen som en helhet och sammanställs på 

ett sätt som är mer konkret och kontextualiserad (Dahlborg-Lyckhage 2012, ss.164-

169). 

 

I det första skedet lästes självbiografierna först en gång för att få en överblick över vad 

böckerna handlade om, sedan lästes dem ytterligare en gång för att urskilja 

gemensamma sammanhang. För att strukturera detta och finna meningsbärande begrepp 

sattes post-it lappar i alla fyra självbiografier. Meningsbärande begrepp från 

självbiografierna skrevs i olika färger in i var sitt enskilt dokument. Därefter 

samanställdes de meningsbärande begreppen och kodades till subkategorier utifrån vad 

de handlade om. Subkategorierna mynnade sedan ut i kategorier utifrån gemensamma 

nämnare. I sista skedet bearbetades de olika kategorierna genom att vi läste igenom de, 

diskuterade och relaterade till materialet. Denna process resulterade slutligen i två 

kategorier och tio subkategorier (Se tabell 1). 

 

Etiska Aspekter 

 

Data i resultatet utgörs av självbiografier. Självbiografierna som beskriver upplevelsen 

av att förlora ett barn i cancer är frivilligt publicerade av författarna.  

Vetenskapsrådets fyra etiska krav vid forskning om människor innebär krav att ge 

information till de som deltar i studien, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2015, s.6). De etiska kraven är uppfyllda då föräldrarna 

själva har givit sitt samtycke att låta andra människor läsa om deras upplevelser.  
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RESULTAT 

I resultatet redovisas föräldrarnas upplevelser av att förlora ett barn i cancer med 

utgångspunkt från de fyra självbiografierna. 

 

 

Tabell 1. 

Den svåra tiden innan barnets död  

  

o Förnekelse av sjukdomens allvar 

o Att leva med en ständig rädsla 

o Att dras mellan trygghet, otrygghet 

och frustration  

o En förändrad familj 

o Vikten av vårdpersonalens 

bemötande  

Tiden efter barnets död  

  

o Sorgen efter barnets bortgång   

o Leva i nuet 

o Tacksamhet för tiden med sitt 

sjuka barn & hoppet från syskonen  

o Medkänsla för andra människors 

sorg 

o Existentiellt sökande  

 

 

Den svåra tiden innan barnets död 

 

Förnekelse av sjukdomens allvar 

 

Man kunde urskilja en förnekelse där föräldrarna förträngde de första symtomen på 

barnets cancerdiagnos. Föräldrarna nämnde ofta att deras skyddsreflexer gjorde att dem 

förnekade allvaret under sjukdomsförloppet, för att orka gå vidare (Karlsson 2005; 

Norén 1998; Andersson, 2004; Housden 2002).  

 

Jag lekte någon konstig omedveten lek med mig själv. Om man låtsades att 

allt var som det skulle kunde inget ont hända (Karlsson 2005, s.53) 

 

 

Att leva med en ständig rädsla 

 

Föräldrarna beskrev att rädslan tog övertag om deras liv under tiden när deras barn blev 

sjukt, detta i sin tur gjorde att de ständigt fick leva med oro och rädsla för vad som 



 11 

skulle komma att hända framöver. En känsla av maktlöshet och otrygghet infann sig 

som i sin tur påverkade hela familjen då de visste att risken fanns att barnet kunde dö 

(Karlsson 2005; Norén 1998; Andersson, 2004 ; Housden 2002). 

 

Tillsammans med Christian förlorade jag och Ina livets grundtrygghet 

som odrabbade människor alltid har. Kunde vi förlora ett barn kunde vi 

också förlora vårt andra barn (Norén 1998, s.120) 

 

 

Att dras mellan otrygghet, trygghet och frustration 

 

Föräldrarna beskrev att tryggheten var splittrad mellan hemmet och sjukhuset. Hemmet 

hade inte medicinsk utrustning om något akut skulle hända men samtidigt var det en 

sfär där man kunde låtsas som att allt var normalt och att allt eventuellt skulle bli bra 

igen. På sjukhuset var allt opersonligt och känslan av att vara sjuk blev tydligare. Miljön 

på sjukhuset hade en betydande roll för hur föräldrarna upplevde situationen. Ett kalt, 

sterilt och opersonligt rum utan toalett och dusch ansågs vara besvärande samt att dela 

rum med andra (Karlsson 2005; Norén 1998; Andersson, 2004; Housden 2002). 

 

Många av föräldrarna beskrev en frustration och maktlöshet över av att inte kunna göra 

något för att hjälpa sitt sjuka barn att bli friskt. En frustration av att inte kunna förbereda 

sig själv eller sitt barn på vad som komma skall. Föräldrarna beskriver också en 

frustration över att deras barn utsätts för så stora krav trots att det är något som de 

varken var redo för eller skulle behöva erfara i unga år (Karlsson 2005; Norén 1998; 

Andersson, 2004; Housden 2002). 

 

Väl hemma. Efter något dygn kom sedan alltid en otrygghet smygande 

över oss, och vi började längta tillbaka till sjukhuset. Så fort vi kom 

tillbaka till sjukhuset började vi sedan åter att längta hem (Norén 1998 

s.46) 

 

 

En förändrad familjesituation 

 

Föräldrarna kände att familjen var splittrad under behandlingstiden med det sjuka 

barnet, då många dagar och nätter spenderades på sjukhuset. De beskrev att det sjuka 

barnet fick ta de mesta smällarna men att hela familjen ändå drogs med och det i sin tur 

påverkade allas välmående. De favoriserade många gånger det sjuka barnet och tog det 

sjuka barnets parti gentemot syskonens. Föräldrarna beskrev att de upplevde skuld till 



 12 

de syskon som var friska då de fick klara sig mycket själva (Karlsson 2005; Norén 

1998; Andersson, 2004; Housden 2002). 

 

Ibland undrade jag om han skulle ta skada? Fredrik fick komma i andra hand. Vi 

älskade han inte mindre. Det berodde på Christians tragedi (Norén 1998, s. 53) 

 

Vikten av vårdpersonalens bemötande 

 

Föräldrarna upplevde att bemötandet hos sjukvårdspersonalen var en av de viktigaste 

delarna i att klara av den svåra situation de befann sig i. Att personalen hade förmåga att 

visa sina känslor som att vara engagerad, lyhörd och omsorgsfull gjorde att föräldrarna 

kunde känna ett lugn. Att bli bekräftad av vårdpersonalen när föräldrarna hade gjort ett 

bra jobb var också viktigt. Föräldrarna lade stor vikt vid att vårdpersonalen såg deras 

barn som självständiga individer med egna känslor som hade förmågan att fatta egna 

beslut och att vårdpersonalen kunde möta barnets behov. De kunde med ett gott 

bemötande infinna trygghet och hopp trots att de befann sig i en hemsk tillvaro. 

Föräldrarna var tacksamma över sjukvårdspersonalens otroliga engagemang och 

möjlighet till den vård och medicinska kunskap de besatt (Karlsson 2005; Norén 1998; 

Andersson, 2004; Housden 2002). 

 

Jag tror att de bara stod kvar och lyssnade på oss när vi pratade, mycket 

mer var det nog inte. Men det räckte. Några av dem grät med oss vilket är 

oändligt mycket bättre än distans (Andersson 2004 s. 53). 

 

Föräldrarna ansåg att bemötandet inte alltid var som de hade önskat från 

vårdpersonalen. Om föräldrarna inte fick vara delaktiga och få information om barnets 

behandling kunde känslor som att känna sig övergiven, ledsen och undrande uppstå.  

Vårdpersonalen kunde vissa gånger under behandlingstiden utstråla en känsla av stress 

och att de inte hade tid för familjen. Känsligheten förstärktes också för kroppsuttryck 

och kommentarer som kunde antyda att vårdpersonalen undanhöll sanningen. 

Föräldrarna beskrev också att de kunde uppleva att personalen var oförstående och inte 

tyckte sig förstå att deras barn var sjukt. Inte heller vilket stöd föräldrarna kunde inge 

till sina barn under behandlingstiden (Karlsson 2005; Norén 1998; Andersson, 2004; 

Housden 2002). 

 

Ingen hälsade på oss. Ibland hördes skratt från människoklungan borta i 

hörnet. Hade man inte förstått att vi var där med vårt älskade, dödshotade 

barn. Vi var djupt olyckliga redan som det var. Att låta oss sitta där 

ensamma och nonchalera var verkligen att strö salt i våra sår (Norén, 

1998, s. 14). 
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Tiden efter barnets bortgång  

  

Sorgen efter barnets bortgång   

 

Sorgen som uppstod när barnet dog beskrev föräldrarna som en smärta som kändes som 

en operation utan bedövning. Sorgearbetet beskrevs som en kamp där det vissa dagar 

kändes bra utan ansträngning och andra dagar gick det trögare. En betydelsefull del i 

sorgearbetet var att föräldrarna fick prata öppet och skriva ner sina känslor. Vända och 

vrida på sina tankar, gjorde det lättare att stå ut med sorgen. Tankar och känslor blev då 

mindre kaotisk och föräldrarna kände sig mer lugna och harmoniska (Karlsson 2005; 

Norén 1998; Andersson, 2004; Housden 2002). 

 

 

Föräldrarna beskrev att tiden var det enda som kunde göra att sorgen blev lättare att 

hantera och de insåg att sorgen och glädjen kunde samsas med varandra, då dessa var 

sinnestillstånd som existerade oberoende av varandra. Samtidigt var tiden ett hot för att 

den ansågs göra det lättare att komma vidare i sorgearbetet och då i sin tur komma 

längre ifrån sitt förlorade barn. Det beskrevs att fysisk ansträngning så som långa 

promenader kunde hjälpa till att blåsa rent tankar och få känslan av att lättare kunna 

andas i den tunga perioden (Karlsson 2005; Norén 1998; Andersson, 2004; Housden 

2002). 

  

 

Jag brukade intala mig själv att sörjande människor inte ville prata om de 

som hänt. Nu vet jag bättre, den som står i stormens öga ser saker och 

ting. Jag tror vi alla vill få en chans att berätta i början. Det finns inget 

annat som betyder något (Andersson 2004, s.95). 

 

Leva i nuet 

 

En lärdom som föräldrarna fick under behandlingen och efter döden av barnet var att 

leva i nuet och få ett annat perspektiv på tillvaron. Skala bort allt onödigt och fokusera 

på det som var meningsfullt i livet, detta tycktes föräldrarna inse när livet var hotat 

(Karlsson 2005; Norén 1998; Andersson, 2004; Housden 2002). 

 

 

Vi lärde oss av varandra att ta en dag i taget, mot slutet bokstavligen talat 

en enda dag i taget. . Vi lärde oss att ta itu med problemen när dem kom 

och inte älta dem i förväg (Andersson 2004, s.106)  
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Tacksamhet för tiden med sitt sjuka barn & hoppet från syskonen 

 

Föräldrarna var tacksamma för tiden dem fick med sitt barn trots att den var alldeles för 

kort. Ingen av föräldrarna kunde acceptera eller såg någon mening med barnets sjukdom 

eller bortgång. Trots den svåra perioden tyckte föräldrarna i efterhand att syskonen och 

familjen kommit närmare varandra och blivit starkare. Syskonen gav föräldrarna hopp 

om framtiden, de gjorde att deras liv kändes meningsfullt och gav en anledning att 

fortsätta leva (Karlsson 2005; Norén 1998; Andersson, 2004; 2002).  

 

 

Tacksamhet hade förvandlat mitt sätt att se och uppleva tillvaron. Varje 

ögonblick innehöll något att vara tacksam för, även om det bara var ett 

andetag till i livet. Det var inte jag som levde mitt liv det var mitt liv som 

levde mig (Housden 2002 s. 202).  

 

Medkänsla för andra människors sorg  

 

Föräldrarna beskrev att lidandet i sig gav en förståelse för att allt lidande är unikt 

oberoende på livshändelser och att man inte är ensam i sin smärta. Föräldrarnas 

erfarenheter av ha ett barn med cancer resulterade i en större förståelse och medkänsla 

för andra människors i deras sorg oberoende situation (Karlsson 2005; Norén 1998; 

Andersson, 2004; Housden 2002, s. 188 ). 

  

 

Jag hade lärt mig att ha medkänsla med mig själv och när jag nu såg 

smärta hos andra människor kunde jag uppleva samma empati gentemot 

dem (Housden 2002, S.187) 

 

 

Existentiellt sökande  

 

Föräldrarnas sorg över att deras barn hade fått en allvarlig sjukdom och sedan ledde till 

döden väckte många frågor om deras tro på högre makter. Föräldrarna undrade om det 

fanns en gud som kunde vara så ond eller om dem fått detta som ett straff för att de varit 

för lyckliga i sina liv (Karlsson 2005; Norén 1998; Andersson, 2004; Housden 2002). 

 

Nu var sjukdomen tillbaka. Det kändes nästan som vi hade varit för glada, 

för lyckliga, nu skulle vi minsann straffas (Karlsson 2005, s.128). 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 
Vi har erfarenhet av att själva vara personal på en vårdavdelning när ett barn har gått 

bort. Vår förförståelse bidrog till att vid genomläsning av självbiografierna förenade 

föräldrarnas erfarenheter med våra egna upplevelser och gjorde det lättare att relatera till 

texten. Självbiografierna har trots detta lästs utan att försöka lägga in någon 

subjektivvärdering i det som författarna upplevt.  

 

Självbiografierna är skrivna utifrån en förälders perspektiv, vilket innebär att vi som 

läsare måste vara uppmärksamma på de som beskrivs om andras känslor och 

erfarenheter. De är skrivna med föräldrarnas egna ord och beskriver känslor noggrant 

vilket gör att innehållet enligt oss blir tillförlitligt. Självbiografierna har inte heller 

omformats och tolkats av någon annan individ tidigare då en sekundär källa hade kunnat 

göra att vi som författare fått ett annat resultat.  

 

Slumpen gjorde att det blev två böcker som var skrivna utav mammor och de två 

resterande av pappor, detta ansåg vi var positivt då man fick uppleva ett manligt och 

kvinnligt känslomässigt perspektiv. En av böckerna publicerades år 1998, detta ansågs 

inte ha någon betydelse för hur föräldrar erfar förlusten av ett barn då det enligt oss är 

en subjektiv universell upplevelse. En av självbiografierna hade en amerikansk 

författare och utspelar sig i Amerika, denna inkluderades med medvetenhet om att de 

har ett annorlunda hälsovårdssystem. Ett antal skillnader kunde dock ses i handlingen då 

barnet med cancerdiagnosen exempelvis tycktes framställas som äldre än vad hon var.  

 

Föräldrarna som mist sitt barn i cancer beskriver i självbiografierna känslor som var 

stora och övermäktiga. I vissa avseenden var det svårt att begränsa vilka känslor och 

upplevelser som vi skulle ha med i resultatet då allt kändes väsentligt. För att få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt diskuterade vi efter genomläsning tillsammans hur vi 

uppfattat innehållet.   

 

Ett alternativ till denna studie hade kunnat vara att göra intervjuer för att samla in data.  

Vi valde att inte göra en intervjustudie på grund av att tiden var begränsad.  

Enligt Thorén-Jönsson (2012, s.143) varierar en intervjutid mellan två och sex timmar 

för varje person vid det första intervjutillfället, uppföljning sker sedan av exempel 

transkribering och egna reflektioner.  

   Det faktum att självbiografierna var lättlästa gjorde att vi inte hade några problem med 

att hinna läsa böckerna och analysera texten under den tid vi hade. Fördelen med en 

intervjustudie hade varit att haft möjlighet att ställa följdfrågor till informanterna om 
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deras känslor och se deras ansiktsuttryck. Självbiografierna var dock detaljerat skrivna 

vilket gjorde att resultatet trots detta blev tillförlitligt.  

 

Resultatdiskussion 

 

Betydelsen av stöd när ett barn dör  

 

Resultatet visar att föräldrar upplever brister i hur sjuksköterskor möter och stöttar 

föräldrar som förlorat ett barn. Vi anser att sjuksköterskan med kunskap enklare kan 

hantera sina egna känslor och bli medveten om sin förförståelse gentemot situationen. 

Sjuksköterskan riskerar då heller inte att reagera med rädsla i möte med föräldrarna. Om 

kunskap inte finns kan det i sin tur leda till att sjuksköterskan istället undviker 

situationen vilket kan skapa ett vårdlidande. Forster & Hafiz (2015, ss.296-299) 

bekräftar att sjuksköterskor i många fall är osäkra på om stödet de ger till föräldrarna 

räcker till. Vården som gavs i praxis var baserad utifrån sjuksköterskans egna 

uppfattningar om hur de själva hade velat bli bemötta i en svår situation. De 

tillkännagav att de hade önskat utbildning och beredskap för att möta föräldrar i sorg.  

 
Sjukhuspersonalen som vårdar familjer med ett svårt sjukt barn behöver ha en trygghet i 

sig själv och vikten av att dem får kontinuerlig stöttning och handledning är 

betydelsefull. Det är också viktigt att ha fortsatt kontakt med föräldrarna efter barnets 

död både för att hjälpa till med bearbetning och praktiska problem. Det är dock högst 

individuellt och behoven av stöd från sjukhuset får styras av föräldrarna (Hagelin & 

Edwinsson Månsson 2008, ss.119-120). 

 

I resultatet framkommer betydelsen av att föräldrarna fick prata öppet om sina tankar då 

de resulterade i att föräldrarna kände sig mer harmoniska och lugna. Hagelin & 

Edwinsson Månsson (2008, s.120) menar att många föräldrar har stor hjälp att träffa och 

prata med andra föräldrar som upplevt samma sak.  

 

Studiens resultat visar att miljön på avdelningarna hade en betydelsefull roll för hur 

föräldrarna upplevde situationen. Att dela rum med andra patienter ansågs besvärande, 

ett rum som var sterilt och kalt betraktades som motbjudande. Kreicbergs et al. (2005, 

s.9165) beskriver att föräldrar till barn som vårdats på barnhematologi/onkologiska 

avdelningar löper hälften så stor risk för missnöje med vården under barnets sista 

månader i livet. Detta jämfört med föräldrar till barn som vårdats på andra avdelningar.  

 

Kreicbergs et al. (2005, ss. 9165-9168) belyser även att vårdrelaterade stressfaktorer 

som otillräcklig smärtlindring vid barnets dödsögonblick och hälso-och sjukvårdens 

otillräckliga uppföljning/bemötande efter barnets död på avdelningen var negativt. 

http://www.magonlinelibrary.com/author/Forster%2C+Elizabeth
http://www.magonlinelibrary.com/author/Hafiz%2C+Alaa
http://jco.ascopubs.org/search?author1=Ulrika+Kreicbergs&sortspec=date&submit=Submit
http://jco.ascopubs.org/search?author1=Ulrika+Kreicbergs&sortspec=date&submit=Submit
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Dessa faktorer kan förbättras i klinisk praxis för att lindra lidande hos föräldrarna. 

Resultatet visar föräldrarnas betydelse i vårdandet av sitt sjuka barn och vilken trygghet 

de inger. Att som sjuksköterska göra föräldrarna delaktiga och bli medveten om att man 

vårdar en hel familj är betydelsefullt. Kunskap och delaktighet skapar en trygghet hos 

föräldrarna som gynnar hela vårdprocessen, då föräldrar har ett stort ansvar i 

barnsjukvården. 

 

Det mest övergående och centrala i föräldrarnas svåra tid var att vårdpersonalen hade ett 

gott bemötande och vara medvetna om att de vårdade en hel familj. Det skulle kunna 

hjälpa föräldrarna att enklare klara av vårdprocessen av sitt sjuka barn. Dahlberg och 

Segesten (2010, s.27) styrker att vården skall ha fokus på patientens värld som 

inkluderar närstående där vårdaren vill förstå hur lidande, hälsa och sjukdom påverkar 

individen. På detta sätt kan hälsoprocessen stärkas i livssammanhanget.  

 

Ärlig och god kommunikation var av yttersta vikt betydelsefull för föräldrarna. Tydlig 

information kan inge en trygghet för att kunna släppa taget, även fast denna process tar 

tid. Personalens förhållningsätt är otroligt viktig och man bör ha i åtanke att föräldrarna 

är lyhörda och hör exakt vad som sägs och i vilket tonfall det sägs i. Därför är det 

betydelsefullt att inte vara rädd för att använda ett rakt språk. Det är angeläget att 

upprepa informationen och även ge ett telefonnummer som föräldrarna vet de kan vända 

sig till. Föräldrar kan ha svårt att ta till sig information på grund av chock eller det 

allmänna tillståndet de befinner sig i. För att ta till sig information och kunna ge bra 

information måste man tänka på att det motsvarar behovet och matchar familjens 

situation (Signäs 2015, 369-371). Ekebergh (2009, s. 30) menar att vara lyhörd och 

ställa öppna frågor gynnar didaktiken då patienten själv får utforma sina känslor och där 

patientens upplevelser om hälsa och ohälsa får träda fram.  Vi bejakar verkligenheten så 

som patienten ser det. 

 

En förändrad vardag 

 

Under den första tiden innan barnets död kunde en förnekelse urskiljas bland föräldrarna 

då de första symtomen på cancer förträngdes. Samtidigt infann sig parallellt en känsla 

av rädsla då framtiden var oviss. Att som förälder varken känna sig säker när familjen 

befann sig på sjukhuset, på semesterresa eller hemma, resulterade i otrygghet och 

frustration. Att spendera många dagar på sjukhus och att fokus låg på det sjuka barnet 

erkände föräldrar var jobbigt då hela familjen kändes splittrad. På sikt kunde detta 

orsaka ett lidande för alla familjemedlemmar. Jenholt Nolbris (2014, s.26) beskriver att 

familjers vardag var förändrad i och med sitt sjuka barn. Känslorna var också blandade 

och skiftade upp och ner. Att allt kunde förändras och kunna acceptera att det dagliga 

livet inte längre togs för givet medförde rädsla och en känsla av hjälplöshet. 
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Att sätta ord på sitt lidande 

 

I resultatet beskrev föräldrarna att sorgebetet gick enklare för dem om det fick prata 

öppet om det som hänt och skriva ner sina känslor.  

Som vårdare är det viktigt att försöka få patienten att prata om sitt lidande och hur det 

uttrycker sig. Lidande är något som vårdpersonal ofta stöter på men talar alldeles för lite 

om. I vissa fall kan det vara så att vårdaren har svårt att prata om lidande men inte 

patienten. Att inte prata om lidandet kan skapa ett avstånd mellan patienten och den som 

vårdar. Det är viktigt att vårdaren ser patienten som en helhet och inte bara en individ 

vars symtom skall lindras. Istället är det av betydelse att vårdaren finns som stöd för att 

patienten skall kunna sätta ord och prata om sitt lidande. Vårdpersonal måste också få 

möjlighet att prata om lidande och hur de påverkar dem (Wiklund 2003, ss.96-97).   

En människa som lider kan trots sitt lidande känna välbefinnande och mening med livet. 

Kan individen handskas med sitt lidande kan välbefinnande på sikt komma att uppnås 

(Dahlberg & Segersten 2010, s.80).   

 

Det betydelsefulla i sorgeprocessen 

 

Sorgeprocessen kunde lättare fortgå med tidens hjälp och att lära sig leva i nuet var 

betydelsefullt. Thompson et al. (2013, ss.4-7) beskriver att skriva ner sina känslor och 

tankar i en blogg kan hjälpa till att sortera känslorna och även få stöd utav läsare. Att 

lära sig leva i nuet är vanligt bland föräldrar som förlorat ett barn och se vad som är 

betydelsefullt i livet. Det är inte saker utan människorna runt omkring som nära och 

kära som är det viktiga. Samtal med professionella personer, vänner, familj och andra 

föräldrar som genomgått samma tragedi var också betydande för föräldrarna. Vikten av 

att man som förälder är mottaglig att ta emot hjälp är också väsentligt i sorgearbetet då 

man öppnar upp för andra att veta hur de skall hjälpa till.  

   I vårt resultat beskriver föräldrarna att syskonen ingav hopp om framtiden efter 

barnets död. Det gav en insikt för oss som författare att föräldrar som bara har ett barn 

som sedan dör möjligtvis har det svårare att se en mening med livet och fortsätta leva. 

Föräldrar som har en gudstro kan med hjälpa av sin tro gå igenom sorgen. De kan finna 

en tröst i att veta att deras barn har det bättre nu och att de inte längre lider.  

 

För att kunna möta föräldrarna när deras barn dör är det viktigt med en öppen dialog 

mellan föräldrarna och vårdpersonalen. Detta för att få svar på vad vårdpersonalen på 

avdelningen kan göra så att det blir så bra som möjligt för alla parter. Att också ta 

hänsyn till religiösa aspekter då det är vanligt att föräldrar finner tröst och trygghet i sin 

religion när hela tillvaron gungar. Det är dock viktigt att aldrig förutsätta att föräldrar 

vill ha en speciell rutin bara för att de har en särskild religion (Hallström & Lindberg 

2015, ss. 370-371). I sorgeprocessens inledningsfas är ett bra omhändertagande 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20AL%5Bauth%5D
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betydelsefullt för att underlätta återhämtning och minska risk för psykisk och fysisk 

ohälsa, vilket på sikt sparar samhället och sjukvården resurser (Rosengren, Grimby & 

Nyberg 2015).  

 

Gemensamt för alla föräldrar var att de trots den svåra situationen hade styrkan att leva 

vidare och finna glädje i andra företeelser. Mayan, Morse & Eldershaw (2006, ss. 20-

23) beskriver att self-reformulation innebär att man omtolkar och omformulerar sin 

livssituation i samband med sjukdom så att livet trots detta blir meningsfullt. Det 

handlar om att prioritera om och se saker ur andra synvinklar. De kan innebära att kunna 

glädjas åt småsaker och att materiella ting nu är mindre viktiga och relationer med nära 

och kära får högre prioritet.   

 

Slutsats  

Föräldrars upplevelser av att förlora ett barn i cancer uppmärksammas inte alltid i 

vårdandet då hälso- och sjukvårdpersonalen ibland inte tycks ha förmåga att möta dessa 

övermäktiga känslor. Studien visar också på vad för känslor som kan infinna sig hos de 

drabbade föräldrarna. Studien har bidraget till kunskap om vad föräldrar egentligen 

tycker är viktigt och centralt i vårdandet och döden av deras barn. Att som sjuksköterska 

kunna ställa öppna frågor till föräldrarna som exempelvis rör syskonen kan göra att 

föräldrarna får reflektera över sina innestående känslor. Att vara informerad och få 

kunskap om hur föräldrar upplever att förlorar ett barn i cancer är centralt för att ge god 

vård och uppnå hälsa och välbefinnande. Betydelsen av att kunna utgå från den unika 

situationen som sjuksköterska, visa omsorg och förstå föräldrarnas livsvärld är 

grundläggande för att skapa ett vårdande möte i vårdsituationen. Som sjuksköterska kan 

man alltid träffa på föräldrar som mist sitt barn. Vi kommer kunna ha användning av 

denna studie i praxis genom att ha med oss vad föräldrarna anser är viktigt och 

betydelsefullt.  

 

 

Kliniska implikationer 

o Ge sjuksköterskan insikt i hur föräldrar vill bli bemötta i vården 

o Få ökad kunskap om hur föräldrar upplever det att förlora sitt barn i cancer 

o Vikten av föräldrarnas betydelse i vården 
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Bilaga 1  

Titel  Författare  År  Sammanfattning  

Det är ju cancer: 

om att fylla vår 

dotters dagar med 

liv. 

Ann-

Christin 

Wide. 

Karlsson 

2005  

Boken är skriven av Linas mamma. Lina drabbas 

av Leukemi som barn och dör när hon är drygt nio 

och ett halvt år gammal.  

Inuti sorgen- 

berättelsen om 

Joel.  

Tord 

Andersson  
2004  

Boken är skriven av Joels pappa. Joel är 13 år när 

han får diagnosen leukemi. Han avlider någon 

månad innan han fyller 15 år.  

Flickan med de 

röda skorna.  

Maria 

Housden  
2002  

Boken är skriven av Hannahs mamma som 

beskriver när man hittar en tumör i magen och 

njurar på hennes 3 åriga dotter. Hannah dog när 

hon var 4 år gammal.  

…Så var leken 

förbi 

Sverker 

Norén 
 1998 

Boken är skriven av Christians pappa. När 

Christian var 14 år drabbades han av 

rabdomyosarkom och två år senare avlider han. 

 


