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Bakgrund: När ett barn blir sjukt i obotlig cancersjukdom tar föräldrarna på sig en 
vårdarroll. De har rätt till information för att kunna ta beslut och ges möjlighet till att vara 
delaktiga i barnets vård.  
 
Syfte: Att belysa föräldrars erfarenheter av sitt barns sista tid i obotlig cancersjukdom.  
 
Metod: En narrativ metod med kvalitativ ansats användes för att analysera fyra 
självbiografier. 
 
Resultat: Analysen resulterade i två huvudteman: Att vara förälder till ett barn med obotlig 
cancer och När livet ändrar inriktning. Resultatet visar att livsvärlden förändras och att 
föräldrarna utöver föräldrarollen, får en vårdarroll.  
 
Diskussion: Föräldrar i sin vårdarroll är i behov av information för att kunna ta beslut som 
rör barnets vård. Föräldrarna drabbas av lidande under barnets sjukdom, vilket gör att de 
också kan vara i behov av omvårdnad. Sjuksköterskan har en central roll i vårdandet när det 
kommer till information och behandlingar, men behöver också kunna stödja familjen och 
vägleda föräldrarna mot insikten att barnet kommer dö av sin sjukdom.  
 
Konklusion: Sjuksköterskan behöver arbeta efter ett familjecentrerat förhållningssätt då 
föräldrarna behöver stöd för att uppfylla sin vårdarroll. Sjuksköterskan behöver god 
kompetens inom palliativ vård och vara insatt i barnets vård för att kunna utföra en god 
omvårdnad.
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Background: When a child gets sick in incurable cancer, parents become caregivers. They 
have the right to get information to make decisions and participate in their child’s care. 

Aim: To describe parents’ experience of their child’s last time in incurable cancer. 

Method: A narrative method with a qualitative approach was used to analyze four 
biographies.  

Results: The analysis resulted in two main themes: Being a parent to a child with incurable 
cancer and When life changes direction. The result shows that the lifeworld changed and  
the parenting role was combined with a caregiving role. 

Discussion: Parents in their caregiving role is in need of information to make decisions 
related to the child’s care. Parents are affected by suffering during the child’s disease, which 
means that they may also be in need of care. The nurse has a central role in the care when it 
comes to information and treatments, but they also need to support the family and guide the 
parents towards the knowledge that the child is going to die of their disease. 

Conclusion: The nurse needs to work with a family-centered approach because the parents 
needs support to fulfill the caregiving role. The nurse also need to have good knowledge 
about palliative care and be inserted in the child’s care to give good care. 
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INLEDNING 

I Sverige insjuknar ett barn om dagen i någon form av barncancer. Varje dag får en förälder 
beskedet att deras barn är allvarligt sjuk. Trots att forskningen gör framsteg och nollvisionen 
är inom räckhåll så överlever inte 15 procent av barnen sin sjukdom (Barncancerfonden, 
2019). Ett cancerbesked gör att en familjs vardag förändras och när besked om att sjukdomen 
är obotlig ges, förändras den ytterligare. Författarna till denna studie belyser föräldrars 
erfarenheter av sitt barns sista tid i obotlig cancersjukdom för att ge en ökad förståelse för 
vad föräldrar går igenom och bidra till kunskap om vad en god och stödjande vård kan 
innebära för familjer i svåra situationer. 

BAKGRUND 

Cancer hos barn 
 
Cancer beror på att celler börjat dela sig på fel sätt någonstans i kroppen. Cellerna bildar 
sedan en malign tumör som kan frisätta cancerceller och sprida sig till kroppens andra organ 
och bilda dottertumörer. De vanligaste cancerformerna hos barn är hjärntumör och leukemi. 
Barns cancer skiljer sig från vuxna med cancersjukdom. Barns tumörer är aggressivare och 
har ofta ett snabbare tillväxtförlopp. Cancerbehandlingen är anpassad efter individen då 
barns organ och kropp är under ständig utveckling och sker med hjälp av kirurgi, 
strålbehandling, cytostatikabehandling eller genom en kombination av dessa 
(Socialstyrelsen, 2018a). De vanligaste symtomen hos cancersjuka barn med framskriden 
cancer är främst andnöd och smärta (Duc et al., 2017; Pöder et al., 2010). Övriga symtom 
som är vanligt förekommande är  agitation, illamående, förstoppning, muskelspasmer och 
sömnsvårigheter (Duc et al., 2017). 

Palliativ vård 

Palliativ vård inriktar sig på att förbättra livskvaliteten för både patient och anhöriga, genom 
att lindra lidande och symtom (Donovan et al., 2015). Socialstyrelsen (2018b) definierar 
palliativ vård som ett syfte som har som mål att lindra lidande och stödja patienters 
livskvalitet vid fortskridande progressiva sjukdomar eller skador som kräver hänsyn till 
psykiska, fysiska, sociala och existentiella behov. Den palliativa vården innefattar även att 
stödja anhöriga under sjukdomsprocessen. Klang Söderkvist & Thorell-Ekstrand (2014) 
menar att när sjukdomen inte längre går att bota övergår vården i palliativ vård vilket innebär 
stödjande och lindrande vård. Palliativ vård omfattas av en tidig och en sen fas. Den tidiga 
fasen är ofta tidsmässigt lång medan den sena fasen oftast omfattar dagar eller ett fåtal 
veckor. Vid cancersjukdomar är brytpunkten mellan tidig och sen fas mer tydlig. Under den 
tidiga fasen ges vissa behandlingar för att förlänga överlevnadstiden. Den sena fasen inträder 
oftast när den livsförlängande behandlingen upphör och fokus läggs på god på 
symtomlindring och en god livskvalitet för patienten (Klang Söderkvist & Thorell-Ekstrand, 
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2014). När brytpunkten mot den sena fasen träder in har ansvarig läkare och patient ett 
brytpunktssamtal tillsammans. Brytpunktssamtal genomförs med syfte att förbereda 
patienten inför en kommande försämring, ge patienten möjlighet att lyfta individuella 
speciella önskemål och uttrycka sin ställning till delaktighet i vårdandet (Socialstyrelsen, 
2018b). Patienten genomgår flera brytpunkter i sjukdomsförloppet. Det kan vara när 
sjukdomen inte längre går att bota, när behandlingsinsatser upphör då de inte längre gynnar 
patienten och när patienten går in i livets slutskede och döden närmar sig (Klang Söderkvist 
& Thorell-Ekstrand, 2014). 

Palliativ vård i livets slutskede 

Socialstyrelsen (2018b) definierar palliativ vård i livets slutskede som den palliativa vård 
patienten får under sin sista tid i livet. Den palliativa vårdens utgångspunkt är att lindra 
lidande och bidra till en god livskvalitet för patienten innan han eller hon slutligen insomnar 
i sjukdomen. I detta skede går all behandling ut på att lindra patientens symtom och främja 
livskvaliteten då ytterligare behandlingar oftast inte gynnar patienten och hans eller hennes 
sjukdomstillstånd. Att uppmärksamma övergången till livets slutskede är av betydelse för 
både patient, anhöriga och vårdpersonal då man genom informerande samtal kan förbereda 
patient och anhöriga på att livet går mot sitt slut. Den sista tiden i livet kan då förvaltas på 
ett mer betydelsefullt sätt. 

Att vara förälder till ett döende barn 
 
Att vårda ett barn i ett palliativt skede innebär att föräldrarna ställs inför utmaningar och 
svåra beslut kring sitt barns vård, samtidigt som föräldern försöker att vara en så bra förälder 
som möjligt måste han eller hon också vara en vårdare. Som vårdare strävar föräldern efter 
att uppnå symtomkontroll och sjukdomskontroll, sköta aktivitet i dagligt liv, 
medicintekniska procedurer, stödja välmående samt uppfylla barnets önskningar. Föräldrar 
anser sig vara de bästa vårdarna för sitt barn eftersom de går in med föräldrakärlek i vården 
av sitt barn, det kan därför vara svårt att förlita sig på andra som exempelvis vårdpersonal. 
Föräldrar är de främsta experterna på sina barn, därför kan de vägleda andra mot sitt barns 
behov (Verberne et al., 2017).    

Coping strategier 

Klang Söderkvist och Thorell-Ekstrand (2014) beskriver coping som människans sätt att 
hantera problem och situationer. En copingsstrategi är ett medfött eller förvärvat försvar mot 
olika typer av hot, som exempelvis förändrad omgivning, ett specifikt problem eller en 
problematisk situation. Copingstrategier kan exempelvis delas in i problemfokuserade eller 
emotionellt fokuserade strategier. Den problemfokuserade copingen syftar till att försöka 
undanröja den hotande faktorn genom att aktivt vidta åtgärder för att förändra situationen. 
Den emotionellt fokuserade copingen syftar till att hantera de känslor hotet väcker och dess 
betydelse. Emotionellt fokuserad coping förändrar inte situationen i sig, men människan lär 
sig hantera de känslor den väcker. Benkel et al. (2010) beskriver att vanliga copingstrategier 
som ses hos anhöriga, trots att de är helt insatta i faktumet att barnet kommer dö av sin 
sjukdom, är att tänka att döden ligger långt framåt i tiden, att hoppas på en förbättring, att 
leva i nutid samt att skapa ett eget familjärt nätverk. 
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Lidande  

Eriksson (2015) menar att lidandet är en del av människans liv. Lidande innebär ett döende 
hos människan, men lidandet utgör också en kraftkälla till nytt liv när livet segrar. Lidandet 
har ingen mening om inte människan kan gå igenom lidandet och skapa en mening av sitt 
lidande. Lidandet innebär alltid en kamp mellan det goda och det onda i livet. Lidandet är 
en kärna i allt mänskligt liv tillsammans med lusten, dessa två faktorer skapar rörelse i det 
mänskliga livet. Ekebergh och Arman (2015) beskriver människans lidande som en konstant 
utveckling av olika faser i lidandet. I faserna bearbetas förnekande, insikt och kamp där 
målet i de olika faserna utgörs av lindring av lidandet. Utvecklingen i människans lidande 
kan beskrivas som att något går från outhärdligt till uthärdligt, då människan har en inre kraft 
till att bli hel som gör att man kan utvecklas, bära och lindra egenupplevt lidande. 
 

Livsvärld 
 
Dahlberg (2014) menar att livsvärlden är en värld som finns med oss hela tiden och som 
förbinder människor med allt annat som existerar i världen. Den beskriver varje människas 
existentiella värld och handlar om hur vi lever och samverkar tillsammans med andra 
människor. Hälsa är sammankopplad med sammanhang och mening, som i sin tur bildar en 
människas livsvärld. Livsvärlden delas av alla människor men varje individ har ett eget 
existentiellt sammanhang som påverkar individens liv och hälsa och är därför unik för varje 
enskild person. När livsvärldsteorin används i vårdsammanhang handlar den om att 
synliggöra det existentiella sammanhang som utmärker individers sätt att leva i det 
vardagliga livet och koppla samman det till hälsa och vårdande. Med livsvärldsteorin menas 
att hälsa, lidande, sjukdom och vård ska förstås av varje enskild person och genom 
förståelsen ska individen kunna stärkas och fungera gemensamt med sin hälsa. 
 
Dahlberg et al. (2008) skriver att människan är i ständig process, vilket skapar en öppenhet 
för förändringar under livets omständigheter. Den filosofiska förståelsen för hur 
välbefinnande och sjukdom är knutet till varandra är kunskap som behövs i vårdandet. Ett 
livsvärldsorienterat perspektiv betonar förståelsen för vad hälsans begränsningar och 
möjligheter innebär för människan: en tydlig förståelse för den existentiella dimensionen av 
välbefinnande där hälsa inte är enbart frånvaro av sjukdom. Detta gör också att risken för att 
människan ses som ett objekt minskas. Ekebergh och Arman (2015) menar att det är 
komplicerat att förstå och anpassa sig till en människas livsvärld, men om man tar hänsyn 
till att livsvärldar har likartade egenskaper fast med olika karaktär och begrundar dessa med 
en öppenhet och följsamhet, kan personens livsvärld mötas och hela människan synliggöras. 
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Sjuksköterskans roll 
 
Sjuksköterskans roll är att främja hälsa, lindra lidande, återställa hälsa samt förebygga 
sjukdom. Sjuksköterskan ska också se till att patienter och anhöriga ska få individanpassad 
information och möjliggöra delaktighet. Informationen ska vara en grund för samtycke till 
vård och behandling, samt rätten att välja eller avstå behandling (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). 
 
Korhonen och Kangasniemi (2013) beskriver sjuksköterskans roll inom barnonkologi i tre 
olika former: som vårdkoordinator, uppgiftsorienterad och relationsorienterad. I 
vårdkoordinatorrollen stöttar och vägleder sjuksköterskan familjen, sköter mediciner, 
konsulterar inför hemgång, företräder familjen vid komplexa situationer och samarbetar med 
andra professioner innanför och utanför sjukhuset. Den uppgiftsorienterade rollen är 
relaterad till att öka föräldrarnas delaktighet i vården med hjälp av information och stöttning 
i de praktiska momenten. Målet är självständighet för patient och föräldrar. Den 
relationsorienterade rollen syftar till den emotionella stöttningen i att få en diagnos och den 
sociala bördan och kris som det innebär. 

Information 

Patientlag (SFS 2014:821 beskriver att barn och vårdnadshavare ska få individanpassad 
information om barnets hälsotillstånd, metoder för undersökning, vård och behandling, 
hjälpmedel, vilken tidpunkt han eller hon förväntas få vård, det förväntade vård- och 
behandlingsförloppet, risker för komplikation och biverkningar. De ska även få information 
om möjligheten att välja behandlingsalternativ. Den som ger informationen ska försäkra sig 
om att mottagaren har förstått innehållet och betydelsen i den lämnade informationen. 
Informationen lämnas också skriftligen om det behövs eller mottagaren ber om det (SFS 
2014:821). Hummelinck och Pollock (2005) beskriver i sin studie att föräldrars 
informationsbehov varierar efter individualitet och över tid. Efter att barnet fått en kronisk 
diagnos kände många föräldrar att det var svårt att ta in information beroende på erfarenhet 
av diagnosen, om det var mycket medicinska ord och om det blev för mycket information 
på en gång. Informationen användes också av föräldrarna så de kunde prata och besvara sitt 
barns funderingar.  

Delaktighet  

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska hälso- och sjukvården utformas och genomföras i 
samråd med patienten i den utsträckningen som är möjlig. Vården ska utgå från patientens 
önskemål och individuella förutsättningar. Om det är lämpligt ska patientens anhöriga få 
möjlighet att medverka vid utformning och genomförandet av vården. Om patienten är ett 
barn ska barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen klarläggas, det ska 
också tas hänsyn till barnets ålder och mognad i förhållande till inställningen.  
 
Ekebergh och Arman (2015) menar att då patienten ska kunna hantera sin sjukdom behöver 
patienten göras delaktig i sin vård. Hälso- och sjukvårdspersonal försöker genom att samtala 
med patienten att bli delaktig i patientens livsvärld och genom att patienten ger sin berättelse 
och den bekräftas på ett lyhört sätt så kan man nå patienten och anhöriga och utveckla en 
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vårdande relation som gör att den sjukdomsdrabbade känner att han eller hon kan påverka 
sin sjukdomssituation, känna välbefinnande och på så sätt läka under processen. Duc et al. 
(2017) menar att ett familjecentrerat förhållningssätt är en central roll för anhörigas 
delaktighet i vården. Det är ett förhållningssätt som bygger på delat beslutsfattande samt 
känslighet för familjens kulturella och spirituella värderingar och tro. Genom att möta den 
unika familjekontexten öppnas andra viktiga komponenter som har betydelse för anhörigas 
medverkan.  

PROBLEMFORMULERING. 

När ett barn får diagnosen cancer blir livsvärlden förändrad för föräldrarna. Utöver 
föräldrarollen får de också en vårdarroll och får ta medicinska beslut gällande deras barn. 
Informationen har betydelse för föräldrarna under sjukdomens gång för att hantera 
situationer på ett adekvat sätt. Beslut och brytpunkter i sjukdomsförloppet kan skapa lidande 
hos föräldrarna. I den här studien vill vi belysa föräldrars erfarenheter av sitt barns sista tid 
i obotlig cancersjukdom för att öka kunskapen om hur det är att vara förälder och samtidigt 
en vårdare. Dessa föräldrar kan mötas av sjuksköterskor både i vårdsammanhang med barnet 
och när föräldrarna själva söker vård. 
 

SYFTE 
 
Att belysa föräldrars erfarenheter av sitt barns sista tid i obotlig cancersjukdom. 
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METOD   

Metoden som använts för studien är en kvalitativ analys av narrativer, vilket innebär att 
materialet är av berättande karaktär (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Kvalitativ metod syftar till 
att samla in kunskap som inte går att mäta. Förståelsen och insikt kring ett fenomen är i fokus 
(Henricson & Billhult, 2017). Dahlborg-Lyckhage (2017) menar att genom analysen kan 
textens olika delar och sambandet i berättelserna klargöras och generera en tolkning samt en 
förklaring av innehållet. Datamaterialet i analyser av berättelser kan återges i koder, 
kategorier och/eller teman. I berättelser finns både ett öppet och dolt innehåll. Det öppna 
innehållet ligger i vad texten säger, medan textens faktiska handling ligger i det dolda. Både 
det öppna och det dolda innehåller någon form av tolkning av den som gör analysen, vilket 
innebär analysgången måste göras med följsamhet och öppenhet så att texten kan få visa sig 
i all sin komplexitet (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Att använda sig av självbiografier är en 
bra metod för att få fram föräldrars egna erfarenheter av sitt barns sista tid i obotlig 
cancersjukdom eftersom det är deras egna ord som är nedskrivna. Författarna till 
självbiografierna benämns som föräldrar i resultat och resultatdiskussion. 

Urval 

Inklusionskriterier är böcker som är skrivna ur ett föräldraperspektiv samt böcker som är 
skrivna eller översatta till svenska, föräldrar som har förlorat ett barn mellan 0-18 år och att 
föräldrarna ska ha gett sitt barn palliativ vård. Barnet ska också ha gått bort i cancersjukdom, 
därför är andra sjukdomar exkluderade. Exklusionskriterier är barn som tillfrisknat ur sin 
cancersjukdom, E-böcker och ljudböcker. Inget urval har gjorts på kön eller ålder på 
föräldrarna. Ingen begränsning har gjorts på årtal, då det finns en begränsad mängd tillgång 
på böcker. Författarna av den här studien har svenska som modersmål således valdes böcker 
med språk/textning på svenska, för att lättare förstå innebörden av det som framkommer 
under analysprocessen. Inget geografiskt urval gjordes. 

Datainsamling 

Självbiografier söktes ur ett föräldraperspektiv då syftet med studien är att belysa föräldrars 
erfarenheter av sitt barns sista tid i obotlig cancersjukdom. För att hitta relevant litteratur 
användes sökorden barncancer och biografi i bibliotekskatalogen LIBRIS. Då endast titlar 
kommer upp i LIBRIS, gjordes en Google sökning på titlarna för att få fram en 
sammanfattning av bokens innehåll. Titlar och sammanfattningar lästes för att välja ut 
böcker som är relevanta till syftet, sökprocessen redovisas i bilaga 1. Fyra självbiografier 
valdes ut och en sammanfattning av dessa redovisas i bilaga 2. Böckerna beställdes på 
biblioteken på författarnas hemorter. De böcker som inte fanns på hemorternas 
huvudbibliotek fjärrlånades från andra bibliotek i Sverige.  

Analys 

Självbiografierna har analyserats enligt Dahlborg-Lyckhages (2017) modell, där 
analysgången beskrivs som en rörelse där det ingår ett bekantgörande, ett egentligt 
analyserande till delar samt slutligen en ny helhet. I den första bekantgörande fasen lästes 
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självbiografierna i sin helhet var för sig. Syftet är att öppna upp sinnet och läsa materialet så 
att det blir bekant och en övergripande förståelse för textens delar och helhet skapas. Detta 
gjordes enskilt av författarna för att inte påverkas av varandra. Individuellt urskildes 
meningsenheter som svarar mot syftet ut ur självbiografierna för att sedan jämföras 
gemensamt i den andra fasen. I den andra fasen diskuterades innehållet och de urplockade 
meningsenheterna som svarade mot syftet. De meningsbärande enheterna antecknades i ett 
dokument. I dokumentet citeras de meningsbärande enheterna för att skapa en god förståelse 
över hur de har återskapats i kondenserade meningsenheter. De meningsbärande enheterna 
förs samman utifrån likheter och skillnader i kategorier och teman som namnges efter vad 
de handlar om. I den tredje och sista fasen behandlas texten återigen som en helhet och ett 
mönster kan beskrivas från kategorier och teman. Textens olika delar sätts ihop igen och 
föräldrars erfarenheter av sitt barns sista tid kan uttryckas på ett nytt sätt och beskrivas i en 
sammanfattande text som utgår från teman som bildar ett nytt resultat. För en beskrivning 
av hur teman har uppkommit, se bilaga 3. 

Etiska överväganden 

Materialet i denna studie är inte etiskt granskad av en etisk kommitté eftersom det är hämtat 
från självbiografier. Hänsyn har tagits genom tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105) som är 
en av Sveriges grundlagar. Denna lag syftar till att trygga ett fritt meningsutbyte, fri och 
mångsidig upplysning samt ett öppet konstnärligt skapande. Tryckfrihetsförordningen 
bygger på att personer obehindrat genom skrift ska kunna uttrycka åsikter, känslor och tankar 
om olika ämnen. Texten får sedan offentliggöras och bli offentliga handlingar som andra 
personer har rätt att ta del av.  

Författarna till studien har reflekterat över innehållet i självbiografierna enligt fyra principer 
som en god forskningssed baseras på. Dessa principer är tillförlitlighet som säkerställer  
kvaliteten av forskningen, respekt som står för att forskaren ska respektera de som deltar i 
forskningen, ärlighet som handlar om att genomföra, utveckla och granska forskning genom 
en öppenhet och rättvis bedömning, ansvarighet som står för ansvaret över forskningen från 
idé till offentlig handling (Allea, 2018). Förförståelse är den kunskap som finns innan en 
studie påbörjas. Det handlar inte bara om kunskaper från universitetet, utan också om 
värderingar och erfarenheter utanför det akademiska (Priebe & Landström, 2017). 
Författarnas förförståelse är begränsad utifrån det egna föräldraperspektivet, då de inte varit 
i den situationen själva men ändå har förståelse för att det påverkar de som är drabbade i hög 
grad och känner empati med dem. Författarna har genom erfarenheter inom situationer 
kopplade till högskolan inga anknytningar till detta fenomen. 

Trovärdigheten i böckerna har verifierats för att ge svar på om den valda metoden är lämplig 
för att besvara studiens syfte. Då texten i biografierna utgår från föräldrar som förlorat deras 
barn i cancersjukdom och berättelserna är självupplevda anser vi att det inte finns någon 
annan källa som är mer trovärdig för att besvara studien. Eftersom författarna valt att 
offentliggöra böckerna och dela med sig av sina livserfarenheter av att vårda sitt barn 
palliativt samt i livets slutskede är materialet öppet och kan användas för att studera ämnet 
ytterligare.  
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RESULTAT 

Teman och subteman som uppkom efter analysen presenteras i figur 1. 
 
Tema Subtema 

Att vara förälder till ett barn med obotlig cancer -Vårdarrollen 
-Hoppet 
-Sjukdomens manifest 
-Sjukvårdens betydelse 

När livet ändrar inriktning -Det slutliga beskedet 
-Den förändrade livsvärlden 
-Normalt i det onormala 
-Att möta döden 

(figur 1). 
 

Att vara förälder till ett barn med obotlig cancer 
 
I detta tema framkommer vårdarrollen, hoppet, sjukdomens manifest och sjukvårdens 
betydelse som subteman. 

Vårdarrollen 

Föräldrar tog på sig rollen som vårdare allt eftersom sjukdomen fortskred och de blev också 
väldigt bra på att se tecken på att en försämring håller på att utvecklas. En förälder  beskrev 
att proverna inte behövde tala om barnets tillstånd, det gjorde barnet själv i praktiken. När 
barnet behövde gå och sova middag visste föräldrarna att barnet stod inför en 
sjukdomsförsämring. Det slog aldrig fel. Värdena från provsvaren stegrade alltid några dagar 
senare. Att byta förband på centrala venkatetrar, ge insulinsprutor och ställa in insulindoser 
blev vardag för föräldrarna.  

När föräldrarna tog på sig vårdarrollen fick de större plats i vårdandet av barnet och beslut 
rörande barnets behandling. En förälder beskriver att det kändes som att det var upp till dem 
att besluta över hur länge barnet skulle få palliativ behandling. Att avsluta behandlingen 
kändes otänkbart och att det skulle kännas som att dra ur kontakten ur ett eluttag. Men istället 
var det kontakten till livet. En annan förälder beskrev hur mycket hon hatade när kvällen 
kom, för hon visste inte hur natten skulle bli. Skulle hon vara orolig, känna ångest, behöva 
ta mediciner för att sova eller känna otillfredsställelse? Allt har sin botten i en rädsla över att 
tappa kontrollen över sjukdomen, att barnet ska få symtom som inte längre går att lindra. 
Något som var viktigt för föräldrarna var exempelvis att morfinpumpen och den centrala 
venkatetern som var läkemedlets väg in i kroppen fungerade som den skulle. Detta för att 
föräldrarna erfor det nästan outhärdligt att se sina barn ha ont och inte kunna göra någonting 
åt det. 
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Samtidigt som föräldrarnas högsta önskan var att skona sina barn från smärta tvingades de 
också orsaka dem smärta till följd av olika läkemedelsbiverkningar, undersökningar och 
behandlingar. En förälder skriver om när hennes son var förstoppad och de tvingades ge 
honom lavemang. Han bad om att få slippa och att hon tvingades göra detta mot honom 
plågar henne fortfarande. En annan förälder skriver att hennes barn behövde göra en 
skelettröntgen. Pojken hade ont och var förtvivlad under röntgenundersökningen och hon 
kände en oerhörd stress över att behöva tvinga honom till undersökningen som där och då 
var tvungen att genomföras. De fick vänta länge både före och efter undersökningen, pojken 
var fortfarande plågad av smärtor och till slut fick pappan nog och sa till personalen. Då gick 
allting väldigt snabbt och då blev det så uppenbart för båda föräldrarna att man måste vara 
frisk för att kunna vara sjuk. 

 
Den förändrade livsvärlden orsakade också fysiskt lidande hos föräldrarna. Magkatarr, 
sömnsvårigheter och spänningar i axlar och nacke som vandrade uppåt gav huvudvärk eller 
neråt och gav ryggvärk var vanligt. Hos en förälder upptäcktes förslitningar på kindtänderna, 
vilket orsakades av att hon gnisslade tänder och bet ihop tänderna nattetid. Detta i sin tur 
resulterade i huvudvärk och uppvaknanden nattetid på grund av att det gjorde ont, senare 
kom besvären också under dagtid. En förälder vaknade av att hjärtat skenade och han fick 
ingen luft, han var rädd för att han skulle få ett nervsammanbrott just när familjen behövde 
honom som mest och detta skrämde honom ännu mer. Detta var första gången han fick en 
panikattack och för honom vad det då han insåg att hoppet lämnade honom och kampen var 
förlorad. ”Först kom paniken och sedan växlade hjärnan om till ett annat tillstånd. Ett 
lugnare, mindre präglat av oro och mer av sorg.” (Andersson, 2004, s. 52).  

Hoppet 

”Under alla traumatiska upplevelser vi haft under denna ödesdigra resa har jag känt samma 
sak, men på andra sidan avgrunden fanns en platå. Räddningens platå. Hoppets platå.” 
(Milton, 2011, s. 127)  

Det var svårt för föräldrarna att ta in att barnen var så sjuka. En av föräldrarna skriver att det 
fanns en svag inre tro på att läkarna haft fel eftersom barnet inte såg sjukt ut. Håret hade 
börjat växa ut igen efter behandlingarna och det fanns inga synliga fysiska tecken på att 
barnet var sjukt. En annan förälder skriver att smärtlindringen var så bra justerad att alla 
smärtor upphörde och när barnet inte längre hade ont var det lättare att vägra tro på 
sjukdomens existens. En förälder förlitade sig på provsvaren, såg blodvärdena bra ut så 
suddades sjukdomen ut och hoppet om att man kunde påbörja en ny behandling väcktes. 
Hoppet om att mirakel skulle ske fanns också hos en troende kvinna. Houdsen (2002) 
beskriver att ”hoppet strömmar fram helt naturligt som en reaktion på rädsla och osäkerhet 
- och det kommer hela tiden tillbaka, som om det hade ett eget liv.”  (s. 28). 

För de som fick bromsande behandling väcktes hoppet om bot varje gång läkarna ville testa 
en ny behandling. Trots att läkarna förklarade att det var i palliativt syfte för att vinna tid 
och förbereda inför det oundvikliga ville föräldrarna inte lyssna. Även om behandlingen 
skulle förlänga lidandet för barnet var föräldrarna beredda att gripa efter varje halmstrå som 
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kunde väcka hoppet om att besegra sjukdomen en gång för alla. En förälder skriver om en 
läkare som uttryckt sig klumpigt vid ett kontrollbesök. Tumörerna hade haft en tillbakagång 
vilket föräldrarna såg positivt på och återigen väcktes hoppet om bot. Läkaren och 
föräldrarna hade olika åsikter om behandlingens framgång. Läkaren var realistisk och 
menade att det inte var hållbart med strålbehandling i längden. Föräldern blev besviken över 
sättet han uttryckte det på, för hos henne fanns alltid ett hopp om bot. En kort tid efter började 
tumörerna växa igen och hon skriver att hon önskade att barnet blivit frisk så hon kunde tala 
om för läkaren att han hade fel. 

Sjukdomens manifest 

Tre av föräldrarna beskriver gemensamt att cancern de trodde var besegrad efter omgångar 
av olika behandlingar istället spridit sig till andra platser i kroppen. På grund av spridningen 
och platserna tumörerna var placerade på var operation inte ett möjligt alternativ, nu återstod 
endast smärtlindrande behandling och mediciner som bromsar cancerns framfart. 

Allt eftersom sjukdomen fortskred beskrev författarna att deras barn fick sekundära 
sjukdomar och symtom. Ett av barnen fick cushings syndrom som uppstår av långvarigt 
användande av kortison. Syndromet gör att kroppen svullnar, i detta fallet satte sig 
svullnaden i ansiktet och runt bålen vilket medförde andningssvårigheter. Den ökade 
mängden vätska i kroppen gjorde också att barnet blev oförmögen att gå eftersom 
muskelmassan inte hann anpassa sig till den ökade kroppsvikten. Barnet fick även 
sekundärdiabetes av den långvariga kortisonbehandlingen med svängande blodsockervärden 
som behandlades med insulinsprutor. Kortison ger ofta en ökad aptit och ibland när 
blodsockervärdena var för höga tvingades föräldrarna neka barnet den mat han önskade. Det 
gjorde honom ledsen, eftersom maten var något som skapade glädje.  

En förälder skriver att hennes barn blev mindre medan tumören hela tiden växte sig större. 
Vänster kroppshalva där tumören satt var groteskt svullen och huden var lilafärgad av 
blodkärlen som samlats där. Ibland ville barnet bli kliad på sidan där tumören satt vilket 
skapade en avsky hos föräldern. Hon hatade känslan av att hon egentligen smekte cancern 
med sin hand. Föräldern ville bara att den skulle försvinna, medan barnet hade gjort tumören 
till sin vän. Hon ordnade och bäddade med kuddarna så tumören skulle ligga mjukt och 
behandlade den varsamt. 

Mot slutet kunde många av barnen inte gå och blev burna de gånger de behövde gå på 
toaletten. Kroppen blev ett tomt skal, ett hinder. Många låg ner mestadels av tiden men 
verkade på något vis tillfreds med det. Orken sinade och livet började istället fasas ut för att 
ersättas av döden.  

Sjukvårdens betydelse 

Föräldrarna tar upp vårdpersonalens betydelse under den palliativa vården och vården i livets 
slutskede. En av dem beskriver hur personalen varsamt lotsade dem fram till att förstå att det 
inte fanns något botemedel för sjukdomen till att åka hem och ta vara på tiden som var kvar. 



11 

 

Personalen var ärliga och tillät inte falska förhoppningar, men lyckades ändå hjälpa dem i 
deras förtvivlade situation till att få dem att orka fortsätta. Att en del av personalen lyssnade 
och fällde en och annan tår räckte gott för att stärka orken för föräldrarna. Andra skapade 
istället en iskall distans, vilket föräldrarna inte kunde finna det stöd de faktiskt behövde i. 
En av föräldrarna beskrev att det var lätt att prata med sjukvårdspersonalen eftersom de har 
stor kännedom om sjukdom och förlopp. När sjukdomen inte gick åt rätt håll och föräldrarna 
ville fortsätta behandla för att bromsa sjukdomsutvecklingen tyckte dem att de fick övertyga 
personalen. Föräldrarna var dock medvetna om att det fanns en gräns där lidandet blev större 
än glädjen till livet. 

Vårdpersonalen hade också stor betydelse gällande information. Många av föräldrarna hade 
under sjukdomstiden många frågor och lika många, om inte ännu fler, frågetecken. Under 
sjukdomstiden fick föräldrarna och barnen gå igenom många olika behandlingar och 
medicintekniska undersökningar och dessa skedde ofta på platser där den bästa kompetensen 
fanns att tillgå, vilket gjorde att föräldrarna och barnen kunde behöva besöka flera olika 
sjukhus. Detta hade kunnat beskrivas som skrämmande, men om personalen informerade 
lugnt och besvarade alla frågor upplevde föräldrarna det som skrämde dem, lättare att 
hantera. 

En av föräldrarna beskriver vikten av att vara lyhörd mot barnet, dess anhöriga och personal 
som känner barnet sedan tidigare, efter händelser där läkare helt kört över alla för att få göra 
på det sättet de själva känt sig bekväma med. Vid en händelse där en sond skulle sättas för 
att kunna ge cellgifter fanns det dokumenterat att barnet inte tolererade morfinpreparat. 
Morfinet gjorde honom arg och ledsen vid uppvaknandet och skulle orsaka mer lidande än 
nytta. Detta påpekades av både föräldrar och personal, de hänvisade också till tidigare 
ingrepp som gått bra utan morfinpreparat. Läkaren tog inte emot informationen och gav 
morfin ändå med motiveringen att muskulaturen skulle vara mer avslappnad och det skulle 
på så vis bli lättare att få ner sonden. Sondsättningen misslyckades. Han satte istället en sond 
som var stor som en trädgårdsslang som sprutan med cellgiftet inte passade i. Föräldern 
skriver vidare att de inte hade valet att neka i en sådan situation trots att det kändes fel för 
dem, att gå därifrån och komma tillbaka när de hittat en annan läkare var inte en valmöjlighet.  

Föräldrarna kände en stor tacksamhet till kommunens personal inom hemsjukvården samt 
palliativa teamet som gjorde det möjligt att få vara hemma under den palliativa vården och 
under sjukdomens slutskede. Sjukhuset uppfattades göra barnet sjukare medan hemmiljön 
gav ny levnadsork och energi tack vare möjligheten att gå i skolan, leka med kamrater och 
att bara få vara hemma tillsammans med familjen. Många tyckte att personalen var hängivna 
sin yrkesroll och hade ett engagemang som var mer än vad de kunde önskat sig. Viss personal 
kom på sina lediga dagar för att ge sprutor, andra gav ut sitt privata nummer som föräldrarna  
fick ringa på när de ville och de kunde även komma utklädda till Pippi Långstrump. Tack 
vare personalen och deras hjälp behövde föräldrarna och barnen inte alltid åka till sjukhuset. 
Personalen skötte centrala venkatetrar, morfinpumpar och läkemedelsadministrering. Det 
möjliggjorde att de barn som ville somna in hemma kunde göra det och en stor trygghet för 
föräldrarna som visste att personalen bara var ett telefonsamtal bort om något skulle inträffa.  
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Föräldrarna ansåg att det var viktigt att de fick prata med yrkesprofessionella både när det 
gällde medicinska frågor och psykisk stöttning. Även om sjukvården inte kunde göra mer 
för dem, ville de ändå rådfråga i olika situationer för att på ett sätt få ett ”bevis” på att de 
handlat rätt. Så rätt som det kan bli i en så orätt situation som att ens barn ska dö. 

När livet ändrar inriktning 
 
I detta tema framkommer det slutliga beskedet, den förändrade livsvärlden, normalt i det 
onormala och att möta döden som subteman. 

Det slutliga beskedet 

Gemensamt för föräldrarna var att alla fått beskedet att det inte finns någon mer behandling 
att tillgå, att deras barn kommer att dö i sin cancersjukdom. Beskedet följs av olika 
reaktioner, frågor och funderingar hos föräldrarna. En förälder uttryckte en besvikelse över 
varför barnet gått igenom alla behandlingar om det ändå skulle bli en dödlig utgång. En 
annan kände ett hopp som släcks eftersom inte en endaste av alla behandlingar hade botat, 
utan bara hållit tillbaka sjukdomen. Bekräftelsen på att hennes barn kommer dö är ett faktum. 
Någon blir lamslagen i samband med beskedet och tänker att det enda viktiga är att få vara 
tillsammans sista tiden. En förälder beskriver klockan som antingen en vän eller fiende. 
Klockan är en vän som ger betydelsefull tid med barnet, samtidigt som föräldern är medveten 
om att tiden kommer ta slut. 

Den förändrade livsvärlden 

 
”Jag läste en gång: ingenting är värdefullare än denna dag. Det säger så mycket, trots få 
ord.” (Milton, 2011, s. 124) 

 

Livsvärlden förändrades när ett barn blev sjukt i obotlig cancer. Livet fick en ny innebörd 
när föräldrarna visste att tiden med barnet var begränsad. Molse (2018): ”…ett samtal med 
sjukhusets präst. Med stöd i sin tro avfärdade hon uppfattningen om att det kan ligga en 
mening i ett barns död. Men däremot kan vi som går igenom detta skapa en mening i vår 
upplevelse” (s. 138). Delmål och datum för olika aktiviteter de önskade att barnen skulle få 
vara med om planerades för att ge dem en god livskvalitet den sista tiden. Det kunde handla 
om teaterföreställningar, biopremiärer och födelsedagar. Samtidigt levde familjerna på som 
vanligt, det var av största vikt att barnets bra dagar skulle bli fler än de dåliga. Gamla fraser 
fick en ny mening som att man får ta en dag i taget och man ska leva varje dag som det vore 
den sista. Känslan av att bli en mindre i familjen blev extra påtaglig när det sjuka barnet inte 
var närvarande. Syskon led också, även om föräldrarna gav dem uppmärksamhet och kärlek 
så låg ändå fokus hos det sjuka barnet. Det fanns stunder där familjerna glömde av vart de 
faktiskt befann sig i livet, vid vissa tillfällen upplevdes inte barnet alls som sjukt. Denna 
känsla gav välbehag. Andra stunder var föräldrarna förlorade i sorg och förtvivlan. 
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Normalt i det onormala 

 
Det som tidigare var skrämmande med provtagningar, cellgifter och sjukhusmiljö blev 
tillslut vardag. Oron för onormala provsvar och infektioner minskade, fokus låg på att barnet 
fick ett så bra liv som möjligt. Den höga dosen av smärtlindring skapade en oro hos en av 
föräldrarna för att barnet skulle bli missbrukare. Ibland kändes också sjukdomen avlägsen. 
Att vistas med sitt barn som var fullklottrat av siffror och linjer för strålningens skull vid 
stranden var inte något som bekymrade varken föräldrarna eller barnet själv. De kunde 
hantera att folk stirrade eftersom barnet och föräldrarna hade en fin dag tillsammans som 
skapade minnen. Minnen från förskolan skapade glädje men också sorg, eftersom det blev 
en påminnelse om att föräldrarna aldrig skulle få vara med om den dagen barnet kom hem 
med sin första smörkniv ifrån träslöjden. Att leva på som vanligt var något som alla familjer 
gjorde, de gladdes åt de bra dagarna. 

Att möta döden 

 
För att kunna ta till sig beskedet om att sitt barn ska dö måste medvetandet bli mottagligt 
och förberedas, det finns inga regler hur föräldrar ska hantera det faktumet. Det finns inget 
att relatera till då alla tidigare erfarenheter blir oanvändbara. Att prata om döden med sitt 
barn var av stor vikt för föräldrarna, både för att förbereda sig själva och barnen. Frågan kom 
i en del fall ifrån barnen och i andra från föräldrarna. Föräldrarna utgick ifrån vad de trodde 
och vad de själva önskade händer efter döden. De beskrev det som en övergående fas; själen 
lämnar kroppen, man somnar och drömmen bara fortsätter. En förälder pratade inte med sitt 
barn om döden då hon hade svårt att ta orden i sin mun, detta ångrade hon men hon var ändå 
övertygad om att barnet visste vad som skulle ske. En annan förälder såg det som ett svek 
mot sitt barn att inte prata om döden eftersom döden då skulle komma som en överraskning 
för barnet. Hon hade också pratat med sjukhusprästen om barnets teckningar som bestod av 
fjärilar. Sjukhusprästen berättade att många barn förmedlar sin vetskap om att de är nära 
döden med hjälp av teckningar på fjärilar.  

 

Föräldrarna uppfattade det som svårt att inte veta när barnet skulle somna in, eftersom det 
kunde ske när som helst. Detta gjorde att föräldrarna inte vågade gå på toa av rädsla för att 
missa dödsögonblicket. Hos en förälder fanns det en rädsla för vad andra tyckte om att hon 
var på toaletten när barnet somnade in istället för att ha barnet i famnen. Det väckte även 
skuldkänslor i att önska barnet ytterligare tid i livet. Föräldrarna beskriver att döden var 
väntad, men ändå oväntad. Föräldrarna beskriver också döden som en befrielse, barnen blir 
äntligen fria från sina plågor och får frid. Det var betydelsefullt att insomnandet skedde 
odramatiskt. Även om föräldrarna var ledsna och grät så var det viktigt att de var lugna och 
gav sitt barn trygghet genom att vara nära och smeka barnet för att inte skapa rädsla hos 
barnet. De flesta av barnen somnade in med sina föräldrar vid sin sida. Ett barn somnade in 
när hennes föräldrar inte var vid hennes direkta sida, kanske för att skona sina föräldrar av 
ren omtanke för att det gör ont att ta avsked.  
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Resultatsammanfattning 

 
Resultatet visar att föräldrarna värdesätter den sista tiden tillsammans med sina barn och vill 
göra den så betydelsefull som möjligt. Gemensamt för föräldrarna är att de känner ett 
genomgående inre hopp om att barnen ska bli friska trots att de innerst inne vet att kampen 
mot sjukdomen är förlorad. När sjukdomen utvecklas och barnen blir sjukare får föräldrarna 
utöver föräldraskapet en vårdarroll som medför stort ansvar. Till hjälp har föräldrarna 
hemsjukvården och det palliativa teamet som möjliggör att vårdandet i stor utsträckning kan 
ske i hemmet. Det är föräldrarna oerhört tacksamma över eftersom många av barnen uttryckt 
att de inte vill till sjukhuset, utan föredrar att vårdas hemma. Många av barnen och deras 
föräldrar har också en önskan om att barnet ska få somna in hemma, vilket vårdpersonalen 
möjliggjorde genom stöttning och vård i hemmet. De stunder familjen kunde vara 
tillsammans och göra vardagliga saker skapade välbehag hos föräldrarna, andra stunder var 
föräldrarna förtvivlade och bar på ett lidande som skapade både psykiska och fysiska besvär. 
Att samtala om döden med sitt barn var viktigt för föräldrarna, för att på så vis förbereda 
både barnen och sig själva för dagen då barnet inte längre fanns hos dem. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 
Metoden som användes var en narrativ analysmetod, där självbiografier utgjorde källor till 
resultatet. En narrativ analysmetod är en kvalitativ ansats där målet är en ökad förståelse för 
upplevelser, erfarenheter och andra fenomen som inte kan mätas (Dahlborg-Lyckhage, 
2017). Kjellström (2017) menar att en kvalitativ metod kan vara ett sätt att förstå en individs 
upplevelser kring ett fenomen. Självbiografier ansågs trovärdiga då det författarnas egna 
erfarenheter som framkommer, vilket är en styrka och fördel för syftet. Lincoln och Guba 
(1985) beskriver att termerna trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet 
indikerar en god vetenskaplig kvalitet i forskningsarbeten med kvalitativ ansats. 
Självbiografier är en bra material för att få fram föräldrars egna erfarenheter av sitt barns 
sista tid i obotlig cancersjukdom då det är föräldrarnas egna ord som är nedskrivna, vilket 
medför trovärdighet i studien. Pålitligheten har i sin tur påvisats genom att författarna till 
studien har beskrivit sin förförståelse, då förförståelsen var begränsad har datainsamling och 
dataanalys inte påverkats. Bekräftelsebarheten ökar om analysprocessen är tydligt beskriven, 
vilket författarna till den här studien varit noggranna med. Överförbarheten har bekräftats 
genom att trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är beskrivet. Studiens resultat, 
framförallt när det kommer till stöd, information och hur vårdarrollen är för föräldrar, kan 
överföras till andra kroniska tillstånd (Lincoln & Guba, 1985). 
 
Urval gjordes utifrån inklusionskriterier och exklusionskriterier. En inklusionskriterie var att 
texten i självbiografierna skulle vara på svenska, däremot gjordes ingen geografisk 
avgränsning. Tre självbiografier ägde rum i Sverige, en ägde rum i USA. Detta kunde ha 
gjort att resultatet i den här studien kunde sett annorlunda ut, men erfarenheterna av barnets 
sista tid i obotlig cancer var likartade. Författarna till denna studie var medvetna om att 
länders socioekonomiska förhållanden skiljer sig åt, det kan exempelvis finnas skillnader i 
möjligheterna att vara hemma med sitt barn. Då det framkom i boken från USA att kvinnan 
inte arbetade, bedömdes boken tillförlitlig. Det gjordes ingen avgränsning på utgivningsår 
av självbiografierna då fokus låg på föräldrars erfarenheter av barnets sista tid, inte 
behandlingar eller dylikt. Ljudböcker och E-böcker uteslöts då det fanns risk att innehållet i 
ljudböcker förbisågs på grund av distraktioner i omgivningen och långvarig skärmtid vid 
läsande av E-böcker kunde blivit ögonansträngande. 
 
Sökningen i LIBRIS gjordes med sökorden barncancer och biografi, se bilaga 1. Författarna 
till den här studien bedömde att de självbiografier som framkom i sökningen var tillräckliga 
för att få fram ett tillförlitligt resultat. Fyra självbiografier valdes ut efter sökning vilket 
kunde ha varit en svaghet om de inte hade haft ett innehåll som besvarade syftet. Bristen på 
självbiografier i det här ämnet kan delvis bero på att det är ett svårt ämne att dela med sig 
av, delvis för att det finns andra medier att dela med sig av sina erfarenheter. 
 
Analysen av självbiografierna gjordes med hjälp av Dahlborg-Lyckhages (2017) modell, där 
texten först läses i en helhet, sedan plockas meningsenheter ut och skapar till slut ett nytt 
resultat. En styrka med att använda självbiografier är att de är skriva på ett detaljerat och 
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strukturerat sätt, vilket gör att de är lätta att följa och meningsenheter som besvarar syftet 
kan plockas ut. Författarna till den här studien läste självbiografierna individuellt innan 
arbetet med att skapa en ny helhet påbörjades. Detta gjordes för att bli bekant med texten 
och få en egen övergripande förståelse av materialet, vilket resulterade i många 
meningsenheter som var samma, men också en del olika meningsenheter som besvarade 
syftet. Författarna till självbiografierna har frivilligt publicerat sina böcker, vilket gör att de 
får användas av andra. Då ingen etisk granskning har skett av något vetenskapligt råd valde 
författarna till den här studien att själva reflektera etiskt över självbiografierna. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framgår det att föräldrarna utöver föräldrarollen fick en vårdarroll när barnen blev 
sjuka. Vårdarrollen medförde stort ansvar för föräldrarna i beslutsfattandet och vårdandet. 
Att byta förband, disponera läkemedel och ge insulinsprutor gjordes dagligen och vid svåra 
beslut om behandlingar erfor föräldrarna att besluten var upp till dem. Samtidigt som 
föräldrarna ville visa sina barn omsorg och vårda dem tvingades föräldrarna genomföra olika 
vårdmoment som tillfogade barnen smärta. Momenten skulle generera ett bättre 
välbefinnande på lång sikt men när själva momentet utfördes led barnen och hade ont. Detta 
gjorde att föräldrarna mådde dåligt eftersom de ville skona sina barn från smärta. Att se 
barnen ha ont och inte kunna göra någonting för att lindra beskrevs som näst intill 
outhärdligt, det var därför viktigt att smärtlindringen fungerade optimalt. Verberne et al. 
(2017) beskriver att föräldrar får fatta svåra beslut runt barnens vård och ställs inför stora 
utmaningar när de vårdar sina barn i palliativ sjukdom. Föräldrarnas mål är att reducera 
barnens symtom och få en så god kontroll över sjukdomen som möjligt. De får samtidigt 
sköta mediciner och försöka stödja barnet i det dagliga livet. Molinaro och Fletcher (2018) 
menar att mödrar ofta ger omvårdnad till sina barn hemma för att känna kontroll över 
sjukdomen, få så mycket tid som möjligt med sina barn och känna sig oberoende av sjukhus 
i så stor utsträckning som möjligt. Genom att förlägga mycket av vårdandet hemma fick 
föräldrarna ansvar för att administrera mediciner, hantera medicintekniska hjälpmedel och 
anta en ny roll som vårdare för sina barn. Detta styrks också av Wickers och Carlisle (2000) 
som skriver att föräldrar söker efter att ta kontroll över omgivningen och därför föredrar att 
vårda sina barn hemma bland vänner och familj samt föredrar hemmet då det normala är att 
få vara hemma och inte på sjukhus. Dahlberg (2014) menar att det är vårt normala, 
vardagliga liv som utgör människans livsvärld och som förbinder oss till vår upplevda hälsa 
och vårdande.  

Resultatet visar att föräldrarna hade svårt att inse att deras barn var så svårt sjuka eftersom 
sjukdomen befann sig inuti kroppen och inte yttrade sig fysiskt förens sjukdomen gått in i 
ett senare stadium. Detta medförde att föräldrarna utvecklade en förhoppning på att läkarna 
hade haft fel och när optimal smärtlindring uppnåddes så barnen inte längre kände lidande, 
suddades sjukdomen ut och ett hopp om att sjukdomen skulle försvinna väcktes hos 
föräldrarna. Kylmä och Juvakka (2007) skriver att hoppet kan associeras med lidande och 
förtvivlan men att hoppet också verkar som en positiv faktor. Hoppet hjälper föräldrarna att 
bevara livet och hantera situationen när barnen till slut dör av sjukdomen. När nya 
behandlingar föreslogs i palliativt syfte för att förbereda föräldrarna för barnens bortgång 
och för att vinna ytterligare tid tillsammans med barnen fick föräldrarna upp hopp om bot 



17 

 

ännu en gång. Föräldrarna sållade bort det negativa och tog till sig det positiva till följd av 
hoppet som aldrig övergav dem under sjukdomstiden. Buzgová och Páleníková (2015) 
skriver att sjukdomsperioden växlar mellan perioder av hopp och optimism, besvikelser, 
rädslor och ångest. När läkare föreslog nya behandlingsmetoder ledde det till en sorts eufori 
hos föräldrarna och ett hopp om att barnet skulle bli botat (Buzgová & Páleníková, 2015). 

 

Resultatet visar att livsvärlden förändras när föräldrarna får beskedet att barnets cancer är 
obotlig. Livet ändrar inriktning när kampen är förlorad och den tidigare oron går över i sorg. 
Oron för onormala provsvar och infektioner minskades och fokus låg på en så bra sista tid 
som möjligt. Familjerna levde på som vanligt men hade ändå delmål och aktiviteter som de 
önskade att barnet skulle få vara med om. Enligt Dahlberg (2014) är livsvärld den värld som 
förbinder människan med allt som existerar i världen. Människans livsvärld är 
sammankopplad med sammanhang och mening och är unik för varje individ. Det 
existentiella sammanhanget utmärker individens sätt att leva i det vardagliga livet. Verberne 
et al. (2017) skriver att föräldrar som lever med ett döende barn ser det som en viktig uppgift 
att uppfylla sitt barns önskningar och organisera familjelivet under den sista tiden. Det är 
också en viktig coping strategi enligt Verberne et al. (2019) att anpassa och acceptera 
ovissheten de lever i. Wang et al. (2019) menar att när föräldrar inser att döden är oundviklig 
så skiftas fokus från barnets behandling till barnets livskvalitet. De vill göra sitt barns sista 
tid bättre genom att inte orsaka mer lidande, att leva i nuet, planera inför döden och förbereda 
sig på att släppa taget. 
 
Resultatet visar att föräldrarna drabbades av fysiska och psykiska besvär när livsvärlden 
förändrades, ofta till följd av stress trots att de försökte ta vara på den sista tiden. Eriksson 
(2015) menar att lidandet är en naturlig del av människans liv som tillför meningsfullhet när 
lidandet bearbetats. Ekebergh och Arman (2015) menar att människans lidande förändras 
under olika faser i lidandet, i faserna bearbetas det outhärdliga som till slut blir uthärdligt 
och skapar kraft hos människan att bära med sig det upplevda lidandet. Boman et al. (2003) 
skriver att föräldrarnas hälsa förändras under sjukdomens gång. Tid sedan diagnos, 
behandling och åldern på barnet är faktorer som påverkar den sjukdomsrelaterade stressen 
hos föräldrarna. Ångest, sömnsvårigheter, fysiska och psykiska symtom är något som 
drabbar föräldrar som har barn med cancer, vilket speglas i resultatet. 
 
I resultatet framgår det att det inte finns något föräldrarna kan tillämpa när de får beskedet 
att deras barn kommer dö i sin cancersjukdom eftersom de inte har några tidigare 
erfarenheter att relatera till. Kars et al. (2009) beskriver i sin studie hur känslan av att förlora 
sitt barn redan startar vid brytpunktsamtalet. Under den palliativa vården av barnet pågår en 
intern kamp i hanteringen av förlusten inombords hos föräldrarna, de pendlar mellan 
ovilligheten att släppa ifrån sig sitt barn och en samtidig önskan om att barnet släpper taget. 
Verberne et al. (2019) skriver om föräldrars erfarenheter och känslor i att förlora sitt barn, 
vilket innebar daglig ångest över att förlora sitt barn, konfrontationer i sorg och förlust, 
oklarhet och osäkerhet, bevarande av en meningsfull relation, stress över beslut i livets 
slutskede och förhållandet till vårdpersonal. För att hantera detta använder sig föräldrarna av 
olika copingstrategier som att undertrycka sina känslor, söka stöd, ta kontroll och att anpassa 
och acceptera situationen. Klang Söderkvist och Thorell-Ekstrand (2014) menar att 
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copingstrategier är en inbyggd försvarsmekanism hos människan som tillämpas vid olika 
typer av hot, problem eller situationer. 
 

Resultatet visar att endast en förälder inte förmådde sig prata med sitt barn om döden, övriga 
fann det betydelsefullt att få prata om döden med sitt barn för att förbereda sig själva och 
barnen. Van der Geest et al. (2015) skriver att föräldrar ofta har svårt att hantera att deras 
barn ska dö och därför väljer att hoppas på ett botemedel in i det sista. När föräldrarna sedan 
kommer till insikt och vill prata med sina barn om döden är det ofta för sent. Det kan finnas 
olika anledningar till varför föräldrar inte förmår sig att prata med sina barn om döden. Det 
kan bero på att de vill skydda sitt barn och därför väljer att inte ta upp ämnet eftersom det 
kan generera i mer smärta och ångest för barnet. Brist på tillfällen att ta upp ämnet på för att 
föräldrarna tycker barnen är för små, att barnen lider av kommunikativa svårigheter  eller att 
barnen själva uttalat att de inte vill prata om döden som ämne är bidragande orsaker (Van 
der Geest et al., 2015). Eftersom de inte hade några svar på vad som händer efter döden 
utgick föräldrarna från deras förhoppningar och önskningar om vad som händer när livet 
upphör.  

 

I det slutliga skedet av sjukdomen blir barnen hela tiden sämre. Henricks-Ferguson (2008) 
skriver att barnen uppvisar olika symtom när döden närmar sig. De vanligaste symtomen i 
slutskedet är förändrad andning, nedsatt funktion i motorik, minskade energinivåer, 
förändringar i hjärtfrekvens och förhöjd kroppstemperatur. När barnen höll på att somna in 
var föräldrarna rädda att missa dödsögonblicket. De visste inte hur de skulle kunna försvara 
att de inte varit närvarande när anhöriga och vänner frågade hur barnet somnade in. När 
döden väl inträffade var den väntad. Föräldrarna kände en befrielse för deras barns skull, då 
de inte skulle behöva ha ont mer och få äntligen få ro. Det var viktigt att inbringa en lugn 
miljö, trygghet och att barnen inte somnade in ensamma utan tillsammans med sina föräldrar 
vid sin sida. 

Resultatet tyder på att sjukvården är av stor betydelse för föräldrarna från början till slut i 
olika avseenden. När sjukvården gav saklig information på ett lugnt sätt, var ärliga och öppna 
kunde vårdpersonalen vägleda föräldrarna och stärka dem till att orka kämpa vidare mot 
sjukdomen. Ringnér et al. (2011) skriver i sin studie om föräldrars erfarenheter av 
information om sitt barns cancervård. När föräldrarna blev välinformerade så kände de sig 
trygga och säkra trots ovissheten som sjukdomen medför. De kände att informationen var 
väl tillhandahållen när den gavs i en lugn miljö både muntligt och skriftligt och uppskattade 
när vårdpersonalen gav ärlig och tillgänglig information. Information från vårdpersonal 
anpassades också efter föräldrarnas reaktion, då de ibland inte kunde ta in information på 
grund av krisreaktioner. Om föräldrars informationsbehov inte blev mötta av vårdpersonal 
kände de sig övergivna vid viktiga milstolpar, särskilt i senare faser av behandlingen. Då 
sökte de information på egen hand, den informationen de fick fram var svår att förstå och en 
besvikelse då den presenterade komplikationer och bieffekter de inte hade hört talas om. En 
förälder beskriver vikten av lyhördhet för patienter och anhöriga efter en incident där 
sjukvården brustit och inte lyssnat till deras erfarenheter utan arbetat på ett sätt som inte 
innefattade familjens perspektiv och önskemål. Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver 
att familjefokuserad vård innebär att man ser till hela familjens betydelse för hur patienten 
erfar hälsa och sjukdom. Familjen ses som en helhet där patienten står i fokus men 
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vårdpersonal ska också beakta patientens sociala sammanhang, eftersom familjens 
medlemmar påverkar varandras liv och existentiella mening. Av den anledningen kan vården 
behöva se till patienten och dess anhöriga som en enhet. Duc et al. (2017) benämner detta 
som ett familjecentrerat förhållningssätt och menar att om man visar en öppenhet för 
familjens existentiella sammanhang kan andra viktiga komponenter öppnas upp som gör att 
hela familjekontexten synliggörs och vården blir då så bra som möjligt för patienten. Hälso- 
och sjukvården ska enligt patientlag (SFS 2014:821) utformas och genomföras i samförstånd 
med patienten och ska beakta de önskemål patienten har. Om det är lämpligt ska anhöriga 
ges möjlighet att medverka i utformningen av vården. Är patienten ett barn ska barnets ålder 
och mognad respekteras samt barnets inställning till behandling och vård. Resultatet visar 
att föräldrarna fattade stora beslut gällande barnens vård, behandling och hur länge 
behandlingarna skulle fortskrida. 

Då både barn och föräldrar ville att barnet skulle vårdas och somna in i hemmiljön kände 
föräldrarna en stor tacksamhet till personal inom hemsjukvård och den palliativa vården som 
möjliggjorde detta. Vårdpersonalen hade ett stort engagemang och försökte tillgodose 
barnets och föräldrars behov så långt de kunde. Detta medförde att föräldrarna kunde känna 
sig trygga om något oväntat skulle inträffa med barnen, om de behövde rådfråga om något 
eller om de var i behov av emotionellt stöd. Castor et al. (2017) skriver att sjukvård i hemmet 
bidrar till att stärka familjens liv eftersom familjen ges möjlighet att utföra sociala aktiviteter 
och bibehålla relationer. Genom att vistas i hemmiljön känner familjemedlemmarna att de 
kan styra över sin fritid och vardagliga saker som de ägnade sig åt innan barnet blev sjukt, 
hemmet skapar också ett välbefinnande för familjen då de kan finna ro och hämta nya krafter. 
Resor till och från sjukhus som ofta framkallar smärta för barnen kan undvikas tack vare 
vård i hemmet och när föräldrar känner att sjukvårdens personal kan möta familjens behov 
känner de lättnad och kan börja reflektera över sin egen livssituation.  

Resultatet visar att sjuksköterskan spelar en central roll i vårdandet både för föräldrarna och 
barnet. Sjuksköterskan har tillgodosett föräldrarna med information och varsamt lotsat dem 
mot insikten i att det inte finns något botemedel för sjukdomen. Föräldrarna fick stöd av att 
prata med sjuksköterskorna då de har stor erfarenhet kring sjukdomen och förloppet. 
Sjuksköterskor möjliggjorde även att barnen kunde vara mer hemma så familjerna kunde 
undvika påfrestande resor till sjukhuset. Sjuksköterskor gjorde det möjligt för barnen att 
somna in hemma genom att tillgodose familjerna med smärtpumpar och 
läkemedelsadministrering. De fanns i vissa fall också närvarande i huset under det terminala 
skedet. Hängivenheten och engagemanget hos sjuksköterskorna var också betydelsefullt för 
föräldrarna då de även kom på sina lediga dagar och kom utklädda. Sjuksköterskan ska se 
till att informationen som patient och anhöriga får är individanpassad och möjliggör 
delaktighet (Korhonen & Kangasniemi, 2013; Patientlag 2014:821; Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ska stötta och vägleda familjen i den sociala 
bördan och kris som en diagnos innebär, sköta mediciner, se till att föräldrar stöttas i de 
praktiska momenten för att möjliggöra självständighet (Korhonen & Kangasniemi, 2017). 
En god relation mellan familjen och sjuksköterskan är av stor betydelse i hemsjukvården och 
förtroendet byggs upp allteftersom vården fortskrider. Då föräldrar och sjuksköterskor 
samarbetar i vården kring barnen, krävs det noggranna instruktioner och förberedelser, men 
framförallt tid. Det är av stor vikt att se hela familjen för att kunna stötta dem under tiden. 
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En del sjuksköterskor inom kommunen har inte så stor erfarenhet av att vårda svårt sjuka 
barn. För att förbereda sig söker de information i böcker, forum och diskuterar med kollegor. 
Då barnens medicinska styrkor och doseringar kan skilja sig från vuxnas, kan detta skapa 
oro hos sjuksköterskan. Då är det viktigt att sjuksköterskan får stöd av kollegor och sjukhuset 
som barnet är anslutet till. För att skapa kontinuitet delade sjuksköterskorna på ansvaret, ifall 
någon av sjuksköterskorna skulle bli sjuk kunde någon annan som familjen kände igen 
komma (Samuelsson et al., 2015). Det är en utmaning för sjuksköterskan att avgöra hur 
mycket information som behöver ges och när den behöver ges. Föräldrars informationsbehov 
förändras under tiden, det kan uppfattas att samma information ges flera gånger eller att för 
lite information har framgått. I särskilda situationer är det viktigt att sjuksköterskor är med 
när läkaren ger information för att kunna stötta familjen efteråt (Ringér et al., 2010). 
Sjuksköterskan har en stor betydelse för familjen under barnets sista tid i obotlig 
cancersjukdom, att finnas nära till hands som sjuksköterska är betydelsefullt. Den nya 
livsvärlden är skrämmande, men sjuksköterskan kan varsamt stötta och leda föräldrarna mot 
en mening i livet, där fokus ligger på att barnet och föräldrarna får en så god omvårdnad som 
möjligt. 

Konklusion 

 
Resultaten visar att föräldrarna tar på sig en vårdarroll i samband med insjuknandet och är i 
behov av mycket hjälp av sjuksköterskan för att kunna uppfylla den uppgiften. Föräldrarna 
utsätts för stor stress under sjukdomsförloppet och drabbas av såväl psykiska som fysiska 
besvär, det är därför viktigt att sjuksköterskan verkar som ett stöd för hela familjen, ser ett 
helhetsperspektiv och arbetar efter ett familjecentrerat förhållningssätt. Hoppet är något som 
präglar föräldrarna under hela sjukdomstiden och är en viktig faktor i bearbetningen, därför 
är det viktigt att sjuksköterskan låter föräldrarna bevara hoppfullheten utan att ge dem falska 
förhoppningar, genom en rak och ärlig kommunikation. Cancer är en komplex sjukdom som 
påverkar hela människans fysiska och psykiska funktioner. Behandlingar ger ofta sekundära 
symtom som i sin tur behandlas med läkemedel, varpå läkemedlen framkallar nya symtom. 
När barnen går in i livets slutskede tillkommer ytterligare symtom som uppfattas som 
obehagliga för föräldrarna, dessa uppkommer till följd av att kroppen förbereder sig för att 
stänga ner de olika organsystemen. Sjuksköterskor inom alla vårdinrättningar behöver därför 
en bred kunskap inom palliativ vård och olika symtom som uppträder till följd av sjukdom 
för att på ett betryggande sätt kunna lindra lidande, stödja och bidra till en så god vård som 
möjligt. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studien betonar ytterligare att det ger trygghet och kontinuitet för familjen att få träffa 
samma sjukvårdspersonal under tiden de har kontakt med sjukvården. Tiden är viktig när det 
kommer till svåra besked och hanteringen av dessa. Studien betonar också att det är av stor 
betydelse ha en så normal vardag som möjligt för familjer där det finns barn som är drabbade 
av obotliga sjukdomar. Sjuksköterskan kan ge dessa familjer stöd och underlätta vardagen. 
Sjuksköterskor bör ges möjlighet till utbildning i att vårda svårt sjuka barn i hemmet. Förslag 
till ytterligare forskning kan vara att undersöka eventuella syskons erfarenheter, då deras 
perspektiv också är viktigt för den familjecentrerade omvårdnaden. Coping strategier som 
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familjer använder sig av i svåra situationer kan också undersökas, för att användas som ett 
verktyg för människor som behöver vägledning och stöd i sjukdomshanteringen. 
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Bilaga 2 
 
Sammanfattning av självbiografier. 
 
En ängel till låns: Tidigt känner mamman på sig att något inte står rätt till med Calle. Han 
hade sömnbesvär, var förstoppad och fick panik av att ligga på rygg. Mamman kräver en 
undersökning och det visar sig att Calle har en hjärntumör. I boken får vi följa Calle och 
hans familj under sjukdomsförloppet, alla dess behandlingar och återfall. Vi får även ta del 
av författarens tankar och händelser efter Calles bortgång. Boken är skriven för att hjälpa 
andra i liknande situationer, för sjukvårdspersonal och för att minska avståndet till svåra 
saker människor vill distansera sig ifrån. Antal sidor:193 (Humlan Milton;2011). 
 
Flickan med de röda skorna: Efter att Hannah varit på toaletten upp täcker mamman att 
urinen är rosa. Hon får en tid på barnläkarmottagningen där de upptäcker en knöl i magen. 
Hannah remitteras till akutmottagningen där hon röntgas och knölen bekräftas sitta under 
revbenen. Där börjar resan mot sjukdomen och en kamp som kommer gå förlorad. I boken 
får vi följa Hannah och hennes familj som utökas under Hannas sjukdomstid, vi får även en 
inblick i hur familjen hanterade livet och dess utmaningar efter Hannahs bortgång. Antal 
sidor: 219 (Maria Housden;2002). 
 
Inuti sorgen: Joel har länge haft feber till och från, huvudvärk, hostat, blött ifrån tandköttet 
och haft vattnig blick. Efter en provtagning på hälsocentralen läggs han in på 
barnmottagningen och där konstaterar man att han har leukemi som är en form av cancer i 
blodet. Den kommande tiden kommer präglas av provernas värde, cellgifter och 
benmärgstransplantationer och när dessa inte ger önskad effekt kvarstår endast bromsande 
behandling. I boken får vi följa Joels pappas berättelse om när han förlorade sin son i 
cancer. Antal sidor: 135 (Tord Andersson;2004). 
 
Med oss någon annanstans: Anna började få problem med sin mage. Hon hade ont och den 
var uppblåst. Efter två undersökningar och en röntgen blev diagnosen förstoppning. Anna 
var ändå inte bra. Hon hade dålig aptit, minskad ork och magen var så svullen att byxorna 
knappt gick att knäppa. Efter en läkarkonsultation hade familjen fått ett godkännande för 
att åka till Teneriffa, läkarna trodde resan skulle göra Anna gott. Under flygturen kräks 
Anna och magen är enorm så de tvingas söka sjukhusvård. Där konstaterar läkarna efter ett 
ultraljud att Anna har en stor buktumör. När de landar i Sverige påbörjas behandlingen mot 
sjukdomen som avgör Annas öde. Antal sidor: 191 (Carolina Molse;2018). 
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Bilaga 3 
 
Sammanfattning av hur teman uppkommit. 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Tema 

"Vi blev totalt lamslagna 
över beskedet och det enda 
viktiga blev att få vara 
tillsammans. Den initiala 
förhoppningen från läkarnas 
sida var att man kirurgiskt 
skulle kunna avlägsna 
tumören men under 
operationen den 4 mars såg 
man att det var långt värre 
än vad man befarat. Hela 
buken var full av 
tumörbildning som spridit 
sig upp mot tarmarna. Vi 
fick beskedet att det inte 
fanns något mer man kunde 
göra.” (Molse, 2018, s. 67) 
 

Beskedet lamslog dem och 
det enda viktiga var nu att få 
vara tillsammans. 
Tumörerna hade spridit sig 
och det fanns inget mer att 
göra. 

Det slutliga beskedet 

”Varefter Hannahs tumör 
växte behövde hon också allt 
mer morfin. Jag var tacksam 
för att morfinet tycktes 
lindra hennes smärtor, men 
ju effektivare det var, desto 
lättare var det också att 
förneka att hon var så sjuk 
att hon skulle dö.” 
(Houdsen, 2002, s. 139) 

Morfinet lindrar smärtan och 
döljer den så pass bra att 
föräldrarna förnekar 
sjukdomen. 
 

Hoppet 

”Hans sjuksköterska på 
dagvården, Helen 
Wikstrand, kom med 
blodplättar flera gånger i 
veckan. Hon var fantastisk 
på att improvisera och 
anpassa sig efter Joels vilja. 
På ett eller annat sätt 
ordnade hon alltid så han 
slapp åka till sjukhuset.” 
(Andersson, 2004, s. 79) 
 

Sjuksköterskan anpassade 
sig och improviserade efter 
Joels vilja så han slapp åka 
till sjukhuset och kunde vara 
hemma. 
 

Sjukvårdens betydelse 
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”Röntgentiden fick vi väldigt 
omgående efter en del 
påtryckning från en väldigt 
orolig mamma. Det blev inte 
en kul föreställning. Calle 
hade ont och var fullständigt 
förtvivlad över att blotta sig 
liggande på en smal brits 
med en jättekamera ovanför 
sig. Han hade gjort detta 
tidigare åtskilliga gånger 
med samma förskräckelse. 
Att tvinga sitt barn till dessa 
nödvändigheter är oerhört 
påfrestande och stressande. I 
sådana här lägen önskar 
man att det gick smidigt, 
men väntetiden blev lång 
både före och efter 
undersökningen.” 
(Milton, 2012, s. 125) 

Röntgen har varit en 
plågsam upplevelse för 
barnet. lång väntetid både 
före och efter 
undersökningen, ledde 
dessutom till lidande hos 
barnet och föräldern. 

Vårdarrollen 

”Huden var nästan 
genomskinlig. Hon hade inte 
ätit mer än en eller ett par 
munsbitar fast föda på 
nästan en vecka. Varefter 
hon själv blivit tunnare hade 
tumören växt sig allt större. 
Hennes vänstra sida var 
uppsvullen på ett groteskt 
sätt, helt oproportionerligt. 
Huden som täckte revbenen 
var mörklila av alla blodkärl 
som hade samlats där i ett 
fruktlöst försök att stilla 
cancerns blodtörst. Ibland 
bad hon mig att klia henne i 
sidan. Jag avskydde tanken 
på att när jag kärleksfullt 
rörde med min svala hand 
var det egentligen hennes 
cancer jag smekte.” 
(Houdsen, 2002, s. 143) 

Cancern yttrar sig fysiskt 
och tar över kroppen. 
Föräldern uttrycker avsky 
vid tanken om att det är 
cancern hon rör vid när hon 
kliar sitt barn. 

Sjukdomens manifest 

”Vi badade i barnbassängen 
och plötsligt försvann 
tankarna om var i livet vi 

Barnet är fullklottrat av 
siffror och linjer från 
strålningen. Även om många 

Normalt i det onormala 
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faktiskt befann oss. Det var i 
och för sig många som 
riktade blickarna på honom 
eftersom han var fullklottrad 
med siffror och linjer på 
kroppen för 
strålbehandlingens skull men 
det var inget som bekymrade 
mig eller honom.” 
(Milton, 2012, s. 110) 

tittar på barnet så bryr de sig 
inte om det utan njuter av 
stunden tillsammans.   

”När vi fick reda på att Joels 
tid var begränsad började vi 
sätta upp delmål, datum för 
olika upplevelser som vi 
hoppades han skulle få vara 
med om. Galenskaparnas 
föreställning på 
Chinateatern var det första. 
*Sagan om Ringen’ skulle ha 
premiär i december, filmen 
som Joel längtat efter så 
länge. Jul- och nyårshelgen 
hoppades vi också på. 
Längre vågade vi inte 
planera.”  
(Andersson, 2004, s. 55)  

Att ge sitt barn det bästa och 
upplevelser under den tid 
som är kvar. Men 
planeringen kan inte göras 
hur långt fram som helst 
eftersom de inte vet hur 
länge det är kvar.  

Den förändrade livsvärlden 

”Vid ett senare tillfälle 
pratade jag också med dig 
om att du skulle dö. Jag ville 
inte att det skulle komma 
som en överraskning 
eftersom det skulle kännas 
som det största sveket mot 
dig. Du blev ledsen. Men du 
var aldrig rädd och jag tror 
att du visste det redan innan 
med tanke på din teckning 
och din fråga på altanen den 
där vårdagen.” 
(Molse, 2018, s. 87) 

Föräldern pratar med barnet 
om att hon ska dö, vill inte 
att det ska komma som en 
överraskning för barnet. Det 
kan genera i ett svek mot 
barnet om det kommer som 
en överraskning.  

Att möta döden 
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Bilaga 4 
 
Sammanfattning av underteman som finns med i valda självbiografier. 
 
 

Författare: 
 
 
Årtal:  
 
 
Namn på bok: 

(Andersson, 
T.) 
 
2004 
 
 
Inuti sorgen 
– Berättelsen 
om Joel. 
 

(Houdsen, 
M.) 
 
2002 
 
 
Flickan 
med de röda 
skorna: 
berättelsen 
om min 
älskade 
flicka som 
dog i 
cancer. 

(Milton, H.) 
 
 
2011 
 
 
En ängel till 
låns. 

(Molse, C.) 
 
 
2018 
 
 
Med oss 
någon 
annanstans. 

Vårdarrollen  X X X  

Hoppet  X X X X 

Sjukdomens 
manifest 

X X X X 

Sjukvårdens 
betydelse 

X X X X 

Det slutliga 
beskedet 

X X X X 

Den 
förändrade 
livsvärlden 

X X X X 

Normalt i det 
onormala 

X  X X 

Att möta 
döden 

X X X X 



 

 

 


