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Abstract

Syftet med studien är att beskriva och söka kunskap om vad som händer i familjer när
ett barn insjuknar i cancer.  Familjernas egna upplevelser utgör utgångspunkten i våra
försök att förstå deras situation vid tidpunkten för diagnosbeskedet under
behandlingstiden och efter att den har avslutats.
Vårt intresse är främst fokuserat på hur behandlingen påverkar familjer med barn som
har överlevt en cancerbehandling, och hur de bemästrar omständigheterna under
behandlingstiden och även hur de klarar av att anpassa sig till vardagslivet efter
behandlingens slut.

Vid insamlingen av det empiriska materialet har vi använt oss av en kvalitativ metod.
Vi har intervjuat föräldrar i åtta familjer och vi beskriver deras subjektiva upplevelser
av omständigheterna.

Resultaten av undersökningen visar att det innebär stora förändringar för alla
familjerna när de sjuka barnen rycks ur sin omgivning och blir inlagda på sjukhuset
för behandling.  När barnens diagnos fastställs skakas föräldrarna i grunden av sin
existens och de drabbas av en traumatisk kris som följd av en kraftig psykisk reaktion,
en chock.  Föräldrarna beskriver både kris- och sorgereaktioner hos
familjemedlemmarna. Människor från familjernas nätverk, både det informella och
formella är av betydelse för hur och om de lyckas bearbeta krisen.  De flesta
föräldrarna anser att de och deras barn , har lyckats anpassa sig till vardagslivet på ett
relativt bra sätt.
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Abstract

The aim of this study is to describe and seek knowledge of what happens in families
when a child is diagnosed with cancer.  The families´ own experience is the starting
point in an attempt to understand their situation prior to knowing of the diagnosis and
during and after treatment.  Our focal interest has primarily been on how the treatment
affected families with a child who has survived cancer treatment and how they did
cope with the situation during treatment and how they succeeded in adjusting their
lives after the treatment was over.

The collected empirical data are treated qualitatively.  Eight families were interviewed
and their experiences and circumstances are described.

The results of the study show that great changes occurred in all the families when the
sick child was removed from his or her environment and taken to a hospital for
treatment.  When the child´s diagnosis had been confirmed, the parents were shocked
and suffered a traumatic crisis.  The parents describe the reaction of both crisis and
sorrow amongst the family members.  Support from close relatives, friends or
professionals are of importance in the families´ attempt to cope with the crisis.  Most
of the parents feel they and their children have succeeded reasonably well to adjust to
normal life.
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Förord

Familjer som kommer i krissituationer har länge stått i centrum för vårt

kunskapsintresse.

I våra arbeten kommer vi båda i kontakt med familjer som befinner sig i svåra

situationer och drabbas av kris.  Genom denna studie har vi fått möjlighet till både

insyn i och en fördjupad förståelse för de situationer som kan uppstå i familjen när ett

barn insjuknar i cancer.  Vi tackar särskilt föräldrarna för deras deltagande i

undersökningen.  För oss har det varit värdefullt att få träffa dem och utan deras

medverkan och generösa sätt att dela med sig till oss av både känslor och erfarenheter

hade det inte varit möjligt att genomföra detta arbete.

Till vår handledare Ulla Melin Emilsson vill vi framföra ett mycket stort tack för

hennes bemötande och engagemang samt många inspirerande och värdefulla

synpunkter under arbetets gång.  Sist men inte minst tackar vi för hjälpen med

korrigeringen av den svenska texten.

Vi vill också tacka Barnklinikens professor, Ásgeir Haraldsson, MD Guðmundur K.

Jónmundsson och sjuksköterskan Gillian Holt för deras hjälp och intresse för

undersökningen.

Vänner och kollegor vill vi också tacka för visat intresse och sist men inte minst vill

vi tacka våra familjer som har bidragit till att vi har kunnat utföra studien.

Reykjavik i januari 2000

Áslaug Ólafsdóttir Vigdís Jónsdóttir
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1. Bakgrund och syfte

Inledning

Av Islands ca 272.000 invånare upptäcks varje år sex till åtta cancerfall hos barn i

åldrarna 0 - 15 år. 1 2  För 50 år sedan fanns det ingen möjlighet för dessa barn att

överleva sjukdomen.  Med en förbättrad medicinsk behandling har

överlevnadssiffrorna stigit och i dag överlever omkring 70% av alla barn i Norden

som insjuknar i cancer.3  Denna positiva utveckling medför ett ökat antal barn som

kräver vård under längre tid samt långsiktig uppföljning.

Vårt intresse är främst fokuserat kring hur behandlingen påverkar barnen och deras

familjer.  Vi har därför valt att träffa familjer med barn som har överlevt en

cancerbehandling för att undersöka vad det är som händer i dessa familjer när de

plötsligt en dag får veta att deras barn har en livshotande sjukdom som kräver en tung

och ofta lång medicinsk behandling.  Valet av ämne grundar sig bland annat på vårt

intresse för socialt arbete med barnfamiljer.  Vi har lång erfarenhet av denna typ av

arbete från såväl hälsovården som socialvården.  Vigdis har under många år kommit i

kontakt med familjer med cancersjuka barn under sitt arbete vid Landspitalins

barnklinik och Áslaug har under flera år ansvarat för barnavårdsärenden inom en av

Reykjavik Socialförvaltnings familjevårdsavdelningar och har även vidareutbildat sig

inom familjebehandling.4  Hon är numera verksam vid den vuxenpsykiatriska kliniken

på Landspitalinn.  Båda har vi dessutom personliga erfarenheter från att ha barn med

handikapp.  En omständighet som vi är medvetna om kan ha påverkat vår syn  på och

förståelse av detta forskningsarbete.

De flesta undersökningar som tidigare har genomförts på Island har behandlat barnens

fysiska tillstånd.  Såvitt vi känner till har isländska cancerbarn och deras familjers

sociala förhållanden, såväl under som efter behandlingen, tidigare inte undersökts.

                                                                
1 Enligt uppgift av MD. Guðmundur K. Jónmundsson, 1999.
2 Enligt sjukförsäkringslagen gäller speciella regler för handikappade och långtidssjuka barn i åldrarna
1 - 15 år. När barn fyller 16 år beräknas de enligt sjukförsäkringslagen som vuxna.  Myndighetslagen
ändrades 1 januari 1998 där myndig ålder höjdes från 16 år till 18 år.
3.Hólm 1998, Kristinsson 1997, Lillrank 1998.
4 Landspitalinn är Islands Universitetssjukhus
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För att ta reda på hur familjer kan bemästra omständigheter som dessa, bestämde vi

oss för att ta kontakt med åtta isländska familjer.  Vi ville förhöra oss om föräldrarnas

upplevelser av hur familjerna klarade sig under själva behandlingen och efter att den

var slut.  Föräldrarnas berättelser spelar därför huvudrollen i vår studie.  Med dessa

vill vi beskriva hur familjerna upplevde och reagerade.  Genom att bjuda in läsaren till

föräldrarnas ”värld” vill vi försöka ge en bild av det som händer hos familjen och hur

den bemästrar situationen. Studiens titel är hämtad från en beskrivning som en av

mödrarna i undersökningen gav:

”Detta är en konstig värld förstås.  Man vaknar och äter frukost och börjar med olika

program och tänker inte på vad som hände igår eller vad som kommer att hända i

morgon.  På detta vis fortsätter dagarna.  Jag kallar detta för en en konstig värld där

allting som händer utanför blir overkligt.  Bankerna, trafiken…det upplevs som om

man ser på en film; det rör sig bara om en enda dag.  Och denna dag rör sig om ett

helt annorlunda liv.”

Denna moder belyser att hon plötsligt befinner sig i en annorlunda värld; “en konstig

värld”.  Denna konstiga värld är familjens liv på sjukhuset och i hemmet under

behandlingstiden.

Uppsatsens syfte

Syftet med uppsatsen är att beskriva och söka kunskap om vad som händer i familjen

när ett barn insjuknar i cancer.  Familjernas egna upplevelser utgör utgångspunkten i

våra försök att förstå deras situation vid tidpunkten för diagnosbeskedet, under

behandlingstiden och efter att den har avslutats.  Hur bemästrar familjerna dessa

omständigheter och hur klarar de att anpassa sig till vardaglivet efter behandlingens

slut?

Vårt perspektivval är psykologiskt då vi intresserar oss för människors reaktioner vid

kris.  Vår teorianknytning  är även socialpsykologisk då vi också fokuserar samspelet

med andra människor (Ronnby, 1989).  Vi är medvetna om att faktorer från andra

nivåer som till exempel sjukhusets organisation kan påverka individen men vi

kommer inte att redogöra för det (Corbin m.fl., 1996).  Vi skriver utifrån

föräldraperspektivet för att få föräldrarnas subjektiva upplevelser av vad som händer

(Svensson m.fl., 1996).
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Vägledande frågeområden under studiens gång:

• Eventuella förändringar i familjens sammansättning under behandlingstiden och

efter att den avslutats.

• Familjens boende under och efter behandlingen.  Behövde familjen flytta eller

tillfälligt byta bostad/ort på grund av barnets sjukdom?

• Den ekonomiska situationen.  Påverkades föräldrarnas försörjningsförmåga på

grund av barnets sjukdom?  Förändrades föräldrarnas arbetsförhållanden på grund

av barnets sjukdom?

• Vilket socialt stöd fanns under och efter behandlingstiden?  Begreppet socialt stöd

diskuteras här som en flerdimensionell konstruktion som innehåller bland annat

känslomässigt stöd, materialisktisk hjälp, service och information (Williams, 1988

ref. Enskär, 1997).

Uppsatsens uppläggning

I kapitel två ges en beskrivning av vården av cancersjuka barn med förklaring av

cancertyp och behandlingsform samt omvårdnaden av barnen.  Där ges också en kort

översikt över vilka ekonomiska förutsättningar som finns när ett barn insjuknar i

cancer och den isländska barncancerföreningens organisation och dess funktion.

I kapitel tre ges en bild av den teoretiska anknytningen och tidigare forskning som vi

använder i vårt analysarbete.

I kapitel fyra beskriver vi metod och urval liksom det tillvägagångsätt vi har använt

vid insamlandet och bearbetningen av det empiriska materialet.

I kapitlen fem till sju presenteras det empiriska materialet med kommentarer och

slutsater.

I kapitel åtta avslutar vi uppsatsarbetet med konklusion och diskussion.

2. Vården av cancersjuka barn

I detta kapitel kommer vi att ta upp något om cancertyper, behandlingsformer och

sjukvården på en isländsk barnavdelning där cancersjuka barn är inlagda.
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Cancertyp och behandlingsform

Den vanligaste diagnosen hos barn är leukemi och behandlingen består vanligen av en

intensiv medicinisk behandling som vanligtvis pågår i 1,5 – 2 år.  Strålbehandling

förekommer men rekommenderas inte för barn under 5 år på grund av tänkbara

följdskador.  Hjärntumörer är den näst vanligaste cancerformen.  Behandlingen består

av en operation som oftast följs av en medicinisk behandling men även

strålbehandling.  Behandlingstiden varierar mellan 4 – 12 månader.  Av de andra mera

vanliga cancerdiagnoserna finns lymfom (elakartade lymfkörtelsjukdom till exempel

Hodgkins), neuroblastoma som utgår från binjuremärgen eller från ganglier i

sympatiska nervsystemet, Wilms tumör som utgår från njuren och sarkom elakartad

tumör som utgår från stödjevävnad.  Behandlingstiden är vanligen 5 – 12 månader.

Sjukdomens behandlingsform styrs av dess art, barnets ålder och på vilket stadium

cancertumören befinner sig i när den upptäcks.  Behandlingsmetoden varierar mellan

operation, medicinsk behandling och strålbehandling (Bracken 1986).

Omvårdnaden

På Island utförs cancerbehandling av barn på två sjukhus i Reykjavik.  Detta innebär

att familjer på landsbygden måste ta sig till Reykjavik för att barnen ska få

behandling.

När cancer upptäcks hos barn i åldrarna 0 – 15 år läggs de in på sjukhusets

barnmedicinska avdelning, eftersom det inte finns någon särskild barnonkologisk

avdelning.5  Totalt finns här 12 platser.  Två barnläkare och en sjuksköterska har

huvudansvaret för alla de cancersjuka barnen på den medicinska avdelningen.  Andra

läkare samt paramedicinsk personal konsulteras vid behov.  Kurator och präst blir

alltid informerade när cancer upptäcks hos barn och familjerna blir erbjudna kontakt

inom loppet av några dagar.

                                                                
5 När cancer upptäcks hos ungdomar som har fyllt 16 år blir de inlagda på en onkologisk avdelning (för
vuxna).  Yngre ungdomar behandlas på barnkliniken och avslutar behandlingen där trots att de blir
äldre än 16 år.
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När diagnosen är klar underrättar barnläkarna föräldrarna om sjukdomen tillsammans

med en eller flera sjuksköterskor.  Det förekommer, om cancern först blir synlig under

en operation, att kirurger som opererar barnen informerar föräldrarna.

När familjerna har fått diagnosbeskedet börjar en intensiv behandling av barnet under

flera veckor eller månader inne på sjukhuset där föräldrarna och sjukhuspersonalen

sköter om barnet.  Behandlingen varierar beroende på vilken cancersjukdom det rör

sig om.  Det innebär att dagarna på avdelningen kan se olika ut för varje barn.  De

barn som till exempel behandlas för leukemi får en dosa inopererad vid revbenen.

Denna har förbindelse med ett blodkärl i syfte att kunna ta emot bland annat medicin

och vätska.  Genom detta kan barnen röra sig på avdelningen under de timmar eller

dagar som de får medicinen och kan delta i aktiviteter som lekterapi, undervisning

eller olika underhållningsprogram.  Medicinen (cytostatikan) skickas till avdelningen

vid tio-tiden på morgonen, vilket innebär att medicinen ges då eller när det passar

barnen bäst.  De barn som kan vistas hemma men måste komma till sjukhuset för att

få medicin, brukar komma in vid den tiden.  Måltiderna på sjukhuset ger en yttre ram

för alla, då de ges vid samma tider under hela veckan.  Efter frukost går barnen

antingen till lek- eller skolrummet under förutsättning att de inte är för sjuka.

Den medicinska behandlingen som barnen utsätts för gör att deras immunförsvar

försvagas.  Detta medför i sin tur att infektionsrisken blir väldigt stor.  Det är därför

mycket viktigt att skydda barnen, vilket kräver isolering på avdelningen och ibland i

hemmet.  För vissa barn innebär det återkommande isolering under hela

behandlingsperioden vilken varierar i längd för varje barn.  Under denna tid är barnen

och föräldrarna isolerade inne i ett litet rum, vilket barnen inte får lämna förrän

infektionsrisken kan anses vara över.  Med undantag för detta får de barn som vistas

på ett rum utan toalett, ta sig ut till toalett i korridoren på kvällarna när de andra

barnen på avdelningen är inne på sina rum.  Under dagtid blir de hänvisade till

användning av bäcken.  Eftersom immunförsvaret inte fungerar som hos en frisk

människa kan barnen för det allra mesta, under behandlingstiden, inte vara på ett

daghem eller i skola.  De får inte heller åka buss.  Detta kräver att familjerna har

tillgång till bil, eller att de åker taxi.
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Ekonomiska förutsättningar

Sjukhusvistelsen är avgiftsfri.  Förvärvsarbetande föräldrar har generellt sju

sjukskrivningsdagar per år för alla barn i familjen.  Ett fåtal fackföreningar betalar

dessutom en ersättning till sina medlemmar för vård av sjuka barn.  Staten betalar

däremot bidrag till föräldrar med långtidssjuka barn.  Föräldrar till cancersjuka barn

erhåller full ersättning (ca 68.000Ikr, ca 8.000 Sek) under den svåraste medicinska

behandlingstiden på sjukhuset och en reducerad ersättning under en viss tid efter att

den har avslutats.6  Under efterkontrolltiden erhåller föräldrarna enbart ett

vårdnadskort som ger rabatt på läkarbesök och vissa mediciner tills barnet anses ha

klarat sjukdomen.

Den isländska barncancerföreningen, SKB

SKB (Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna) är en fristående förening som stiftades

1991 med egen styrelse och verkställande direktör.  Föreningen drivs av fondmedel

och har som huvudsyfte att bevaka intressen för cancersjuka barn och deras anhöriga i

alla avseenden under och efter sjukhusvistelsen, samt att ge ekonomiskt och socialt

stöd till familjen.  När ett cancersjukt barn blir inlagt på sjukhuset informeras

föräldrarna av sjukhuspersonalen om föreningens existens och tillfrågas om de vill bli

medlemmar i den utan någon kostnad under behandlingstiden och möjlighet att dra sig

ur den efter dess slut.  När de tackar ja till erbjudandet kontaktas SKB som i sin tur tar

kontakt med föräldrarna snart efter att diagnosen blivit fastställd.  Information ges om

SKB’s verksamhet som består av informationskvällar för familjerna, "öppna hus" för

diskussion och träffar med andra familjer, en tidning, en informationsfolder, tillgång

till psykolog, ekonomiskt stöd, en ekonomisk "krisfond", uthyrning av en stuga,

lägenhet i Reykjavik, sommarträffar och "kulturevangemang". 7

3. Teoretisk anknytning

Val av teoretisk ram

I vår teoretiska grund ingår Johan Cullbergs kristeori för att försöka begripa

fenomenet traumatisk kris.  Vi menar att begreppet är av betydelse i denna studie då

                                                                
6 Januar, år 2000.
7 SKB´s website: www.skb.is
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den traumatiska krisen, som vi förstår det, är uppenbar hos alla familjerna i

undersökningen.  Cullberg definierar begreppet traumatisk kris på följande sätt:  "Ett

psykiskt kristillstånd kan man sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan

livssituation att ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga

för att man skall förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen" (Cullberg,

1983, s. 13).

Margaret S. Mahlers objektrelationsteori visar sig också till en del vara tillämpbar för

att förstå begreppet tillit som också tycks vara av vikt för förståelsen av familjernas

upplevelser.  Inom de psykodynamiska teorierna finns begreppet tillit, och enligt

Mahler, grundläggs basen för tillit under barnets första levnadsår.  Begreppet tillit är

av intresse i vår undersökning i förhållande till föräldrarnas samspel med nätverket,

men eftersom det ligger utanför vår undersökningsram att uttala oss om begreppet,

kommer vi inte att gå närmare in på det.  Båda dessa teorier har sin grund i barnets

utveckling och vilken betydelse det har för barnet som vuxen människa.

Här nedan ger vi först en mycket förenklad bild av Mahlers objektrelationsteori innan

vi presenterar Cullbergs kristeori.

Objektrelationsteori

Objektrelationsteorin bygger på ett psykoanalytiskt synsätt och framhäver vikten av

de tidiga relationerna mellan barnet och dess tidiga objekt, vanligtvis föräldrarna.

Dessa relationer får sedan en känslomässigt viktig funktion i individens liv och sätt

och har bidragit till förståelsen av krisrelationer i vuxen ålder (Buckley, 1986).

Mahler bygger sin teori på ett forskningsprojekt där hon kartlade individens ”psykiska

födelse”, där barnet börjar bli medvetet om sig självt som en individ och går in mot

vad Mahler nämner separations–individuationsprocessen (Jerlang m.fl., 1997, Blanck,

1994).  Det innebär att barnet lämnar sin sammansmältning med modern (vanligtvis

det tidigaste objektet) och utvecklar en egen identitet.  Under utvecklingsprocessen lär

barnet sig att skilja modern från främlingar, vilket gör att modern blir en viktig

trygghetsfaktor.  Så småningom utvecklar barnet en inre bild av modern.  Denna bild

förblir sedan förhållandevis konstant samt oberoende av hennes närvaro (a. a.).

Barnet kan då hantera att modern är frånvarande under en längre tid, eftersom hon nu

finns i barnets medvetande.  Barnet kan även bemästra besvikelser och smärta utan att
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gå under.  Detta är förutsättningen för att barnet skall kunna uppleva sorg men även

nära relationer som vuxen.

Cullberg (1983, 1998) menar att för att kunna förstå en vuxen människa i kris måste

man känna till ett barns normala utveckling, hur de första barndomsåren förlöper och i

vilken utsträckning de olika ångestskapande situationerna ligger kvar som minnen

eller möjligheter till katastrof och fara.  Även när den vuxne hamnar i en psykisk

påfrestande situation kan den återuppväcka samma hot som upplevdes i barndomen.

Kris, traumatisk kris och sorg

Vi börjar med några rader om ”kris” och ”traumatisk kris” för att därefter nämna

något om sorg genom att använda oss av Hillgaard, Keiser och Ravns förklaring av en

sorgeprocessen som de ser som oundviklig hos människor som drabbas av en

traumatisk kris (Hillgaard m.fl., 1993).

Kris
"Ordet kris kommer från det grekiska krisis och betyder egentligen avgörande

vändning, plötslig förändring, ödesdiger rubbning." (Cullberg 1983, s.10).  Cullberg

menar att begreppet allt oftare har kommit att stå för ett psykologiskt

reaktionsmönster inför akuta inre och yttre svårigheter och problem sådana som våra

deltagare har belyst.  Cullbergs kristeori har ett psykoanalytiskt synsätt och som de

grundläggande teoretiska referensramarna tar han Sigmund Freuds psykosexuella

stadier och Erik H. Eriksons psykosociala stadier. (Cullberg, 1983).

Traumatisk kris
Enligt Cullberg utlöses den traumatiska krisen i princip av tre olika slags händelser:

att drabbas av en förlust (hot om förlust) eller en kränkning (hot om kränkning) eller

att genomleva en katastrof.  Förlusten rör något i yttervärden – något konkret eller

något abstrakt – som är laddat med psykiskt engagemang och värde för människan.

(Cullberg, 1998).  I vår undersökning är det familjerna som drabbas av hot om förlust

eftersom cancer är en livshotande sjukdom.  Cullberg delar den traumatiska krisens

förlopp i fyra naturliga faser:  Chockfas som sedan övergår i en reaktionsfas efter

vilken följer en ytterligare bearbetning fram till nyorienteringen, som innebär en

fullständig återhämtning.
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- Chockfasen varar från ett kort ögonblick till några dygn.  Under chockfasen håller

individen verkligheten ifrån sig med all kraft.  Han kan efteråt ha svårt att minnas vad

som sagts eller skett.  ”Under denna akuta chockfas kan medvetandet vara grumlat

och psyket bortvänt från kommunikation med den smärtsamma realiteten.” (Cullberg,

1983 s.135).

- Reaktionsfasen börjar då den drabbade tvingas att öppna ögonen för det skedda.  Här

mobiliseras individens försvarsmekanismer som "..hjälper den drabbade att mera

stegvis behöva konfronteras med den smärtsamma realiteten." (Cullberg, 1983, s.

136).

Chock- och reaktionsfaserna utgör tillsammans krisens akuta fas.  För att kallas akut

kris, bör denna inte pågå längre än fyra till sex veckor.

- I och med bearbetningsfasen har det akuta skedet lämnats.  Denna pågår olika länge,

kanske under ett halvt eller ett år efter traumat.  "Under denna fas börjar individen

återigen vända sig mot framtiden i stället för att som tidigare ha varit totalt ockuperad

av traumat och det förgångna" (Cullberg, 1983 s. 143).

-Under nyorienteringsfasen, som inte har någon avslutning, "lever individen med det

förgångna som ett ärr som alltid kommer att finnas men som inte behöver hindra

livskontakten."  "Fortfarande kan dock det gamla ibland känslomässigt upplevas i

form av korta stygn av smärta." (Cullberg, 1983 s. 145).

Sorg
Medan krisen är kortvarig är sorgen långvarig och kan till och med pågå under många

år.  Sorgen är en psykisk process som sätts i gång inom en människa för att hon skall

övervinna en förlust.  Den är en lång och smärtsam process som kännetecknas av

mycket intensiva och ofta motstridiga känslor, bland vilka stark förtvivlan och

våldsam vrede dominerar (Hillgaard m.fl., 1993).  Sorgeprocessen har ett rörligt

förlopp som man inte kan undgå och sorgens uttryck försvinner först då processen har

genomlevts.

Enligt Hillgaard, Keiser och Ravn (1993) kan sorgeprocessen grovt indelas i tre

stadier:



15

1. ”Realitetsinsikt om det som har skett en frigörelse från det förgångna.”

2. ”Återanpassning till vardagen och den omgivande miljön i nutiden.”

3. ”Planering av en ny livsperiod och mod att finna nya vägar för framtiden.”

Sorgeprocessen är ett rörligt förlopp, under vilket den sörjande dels försöker klamra

sig fast vid det förgångna, dels orientera sig i nutiden.  Man står och stampar, flyr

tillbaka till minnena, rör sig åter tillbaka till nuet och börjar efterhand se framtiden i

ögonen.  Hillgaard m.fl. påpekar att det är viktigt att betona att sorgeprocesser tar tid

och att det handlar om ett mycket långt tidsperspektiv också då ett sorgeförlopp

genomlevs så harmoniskt det är möjligt. (a.a. 1993).

Sorgen framkallar olika känslor så kallade försvarsmekanismer.  Försvarsmekanismer

kallas det “..psykiska reaktionssätt som har till uppgift att minska upplevelsen av och

medvetandet om hot och fara för jaget .” (Cullberg, 1983 s. 136).  De kan vara

omedvetna för personen själv och är viktiga för den psykiska överlevnaden.

Kort om tidigare forskning

I tidigare forskning som berör traumatiska kriser beskriver Gunnel Drugge (1988)

vuxna cancersjuka individers subjektiva upplevelser och erfarenheter av sjukdomen

och vården omkring den.  Hon beskriver, som även vi gör i vår undersökning, bland

annat de vuxnas upplevelser i samband med sjukdomsbeskedet och tiden på sjukhuset.

Annika Lillranks (1998) avhandling behandlar frågan om hur föräldrar till cancersjuka

barn bemästrar erfarenheten av att vårda sitt cancersjuka barn.  Till skillnad från vår

undersökning där alla barnen hade avslutat sin cancerbehandling minst ett år före

intervjuernas genomförande, var de flesta barnen i Lillranks undersökning under

pågående behandling.  Lillrank granskar hur barnets insjuknande i cancer påverkar

familjen och beskriver, liksom vi gör, förhållandena utifrån föräldraperspektivet.

Drugge och Lillrank har ett psykodynamiskt och existentiellt perspektiv.  Drugge

använder kristeorin som utgångspunkt för sin analys, medan Lillrank utgår från den

existentiella krisen och beskriver hur föräldrarna upplevde sjukdomen.  Drugge

använder Cullbergs kristeori och kommer fram till att hans krisreaktionsschema till en

del är tillämpart i ett arbete med cancersjuka, det vill säga chock- och

reaktionsfaserna.  Hennes uppfattning är att det är svårt att komma igenom och fram
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till kristeorins beskrivna nyorientering, men vi menar att när det gäller våra deltagare

kan vi visa att Cullbergs kristeori även är användbar till en del i nyorienteringsfasen.

Lillrank utgår från antagandet att en existentiell kris är ett faktum, vilket Drugge

också kommer in på, eftersom grundförutsättningar för en persons liv ifrågasätts och

medför betydelsefulla konsekvenser på obestämd tid.  För att kunna bemästra den

existentiella krisen, använde sig föräldrarna i vår undersökning, som vi såg det, av

copingstrategier.8  Lillrank beskriver hur sjukdomen påverkar föräldrarnas föräldra-

och arbetsroll, vilket även vi kommer in på. 9

Övrig forskning som vi har tagit med i vårt arbete presenteras i samband med analys-

och resultatsavsnitten.  Den teoretiska ramen tänker vi använda för att försöka förstå

familjernas reaktioner när de får besked om att deras barn har en livshotande sjukdom

och hur de bemästrar situationen.  Här nedan presenterar vi val av

undersökningsmetod, urval, familjerna i undersökningen och tillvägagångssätt vid

insamlingen av det empiriska materialet.

4. Metod urval och tillvägagångssätt

Val av undersökningsmetod

Vi valde att använda en kvalitativ metod för vårt kunskapsinhämtande eftersom vi

ville träffa föräldrarna och genom samtal med dem försöka förstå och beskriva deras

subjektiva upplevelser av det som händer när deras barn insjuknar i cancer.  Metoden

är förankrad i verkliga situationer som ger möjlighet till en intervention med

deltagarna i syfte att utveckla kunskapsbasen inom vårt undersökningsområde (jfr

Merriam, 1994).  Metoden ger också möjlighet till flexibilitet där man till viss del kan

styra diskussionen, samtidigt som det ger deltagarna möjlighet att med egna ord

förklara sina personliga upplevelser (jfr Repstad, 1999).10  Den ger också möjlighet

                                                                
8  När personer inte kan hantera krav eller konflikter sätts olika copingstrategier in för att klara svåra
situationer eller utmaningar när rutiner eller automatiska responser inte finns tillgängliga. (Hansson,
1998)
9 Studier av föräldrar till utvecklingsstörda har också påvisat ändringar av föräldra- och arbetsroller, se
t.ex. Ingstad & Sommerschild (1984).
10 “The ideal way of collecting data in the qualitative approach is by face-to-face interviews, because
they provide the best opportunity of participating in the mind of another human being, and because it is
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till nya synvinklar under arbetets gång och förklaringar som kanske inte forskaren har

varit medveten om tidigare (a.a. 1999).

Urval och tillvägagångssätt

Uppsatsarbetets förberedelse började, förutom med litteraturläsning angående ämnet,

med att vi skrev en ansökan till Landspítalinn etikråd om tillstånd för att kunna utföra

arbetet och fick ett positivt besked.  I Reykjavik finns två barnkliniker Barnaspítali

Hringsins, Landspítalinn, LSP och Barnadeild Sjúkrahúss Reykjavíkur, SHR med var

sitt etikråd.  Etikrådet som vi skrev till ger enbart tillstånd till undersökningar av barn

som har behandlats på LSP vilket begränsade vårt urval till barn som behandlats ved

det sjukhuset.

För att hitta familjer till undersökningen kontaktade vi barnläkarna och

sjuksköterskan, som behandlar de cancersjuka barnen, för att få fram en namnlista

över barn som hade insjuknat i cancer sedan 1993.  Vi ville inte gå alltför långt

tillbaka i tiden för att deltagarna skulle kunna ge en klarare bild av behandlingstiden. 11

Vårt urvalskriterum är att barnen skall ha genomgått en cancerbehandling (medicinsk-

och/eller strålbehandling) och att behandlingen ska vara avslutad minst ett år tidigare.

Vi ville helst ha med familjer med flera barn eftersom vi även var intresserade av att

se om situationen påverkar syskonen.  Detta ställdes emellertid inte som ett absolut

krav.  Vi fick en lista med barnens namn, deras cancerdiagnos och när de hade

påbörjat och avslutat behandlingen.  Vi plockade själva fram familjestorleken genom

att söka i det isländska personregistret.  Vi beslöt av praktiska skäl att begränsa

urvalet till familjer som bodde i Reykjavik med omnejd och fick då 13 familjer att

välja emellan.  I elva av dessa familjer var barnen i åldrarna  0 - 6 år när de insjuknade

i cancer.  Detta gjorde att vi beslöt att begränsa urvalet till familjer med barn i denna

ålder.

Familjerna i undersökningen

Vi valde ut åtta familjer och skickade ett brev till dem med förfrågan om deltagande i

vår undersökning.  Hos hälften var det cancersjuka barnet familjens enda barn, medan

                                                                                                                                                                                         
the best way of “take the role of the other” in order to aquire social knowledge (Lofland & Lofland
1984, ref. Lillrank 1998).”
11 Torsten Thurén, Orientering i källkritik, 1996.
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det i den andra halvan fanns mellan ett och tre syskon, sammanlagt totalt åtta syskon.

Vid tidpunkten för behandlingens början bodde de sjuka barnen i familjer med två

föräldrar.  Det kunde vara antingen två biologiska föräldrar eller med en styvförälder.

I familjerna med en styvförälder uppges umgänget mellan barnets nuvarande familj

och de biologiska fäderna som problematiskt.  I två av de övriga familjerna förekom

problem i äktenskapet och föräldrarna skiljde sig; det ena paret under

behandlingstiden och det andra efter behandlingens slut.  Barnen i båda dessa familjer

hade fått en styvförälder när familjerna intervjuades.  Tre nya barn har fötts i tre av

familjerna efter behandlingens slut.

Av mödrarna i undersökningen förvärvsarbetade fyra när diagnosen fastställdes, två

var barnlediga och två var hemmafruar.  De förvärvsarbetande mödrarna, med

undantag av en som var egen företagare, slutade arbeta vid diagnosbeskedet för att ta

hand om det sjuka barnet.  Fädernas arbetssituation blev oförändrad i sju av

familjerna.  En var egen företagare, fem var anställda, en studerade och en var

arbetslös.  En av fäderna som hade sitt arbete lång borta från hemorten bytte arbete

vid diagnosbeskedet för att kunna vara närmare familjen.

Under behandlingstiden på sjukhuset delade föräldrarna omsorgsansvaret av det sjuka

barnet så att mammorna var oftast på sjukhuset under dagtid, medan papporna fanns

oftast hos barnet på nätterna.  I familjerna med äktenskapsrelaterade problem var

mödrarna dygnet runt på sjukhuset.  Där barnet var enda barnet var föräldrarna ofta

tillsammans hos barnet på nätterna.

Familjernas ekonomiska situation förändrades, men förändringen hade, som vi

uppfattar det, inte någon negativ inverkan i det långa loppet då alla familjerna erhöll

ett ekonomiskt omvårdnadsbidrag från den isländska försäkringskassan (TR) och ett

ekonomiskt stöd från Barncancerföreningen (SKB).12 13  Två av familjerna fick

dessutom sjukpenning från sina fackföreningar och två anlitade socialvården för

ansökan om ekonomiskt bidrag och hemhjälp, vilket blev beviljat i båda tillfällen.

Några av familjerna blev dessutom hjälpta ekonomisk av sina närstående.

                                                                
12 Se sida 8.
13 Svenska undersökningar visar också att den ekonomiska situation hos familjer med cancersjuka barn
inte påverkas avsevärt under behandlingstiden, se Enskär, 1997.
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Bortfall och fortsatt kontakt

Av de åtta familjer som kontaktades i början föll två familjer bort, eftersom det visade

sig att det ena av barnet inte uppfyllde kriteriet om behandling och den andra som

hade svarat ja till deltagande uteblev vid två tillfällen från den överenskomna tiden.

Istället kontaktades två andra familjer som accepterade att deltaga.  Intervjuerna

gjordes 1 – 5 år efter att barnen hade avslutat sin behandling.

I brevet till familjerna förklarade vi vårt syfte med undersökningen och att de några

dagar senare skulle kontaktas per telefon för bestämmande av tid i fall de ville deltaga

i undersökningen.  De blev informerade om att intervjuerna skulle spelas in på band

och ta ungefär 1,5 - 2 timmar.  Vi ville använda bandspelare för att ge en högre grad

av autenticitet. (Svensson m.fl., 1996).  Familjerna informerades också om att de var

fria att dra sig ur undersökningen vid vilken tidpunkt som helst och att anonymitet

utlovades (jfr Wallén, 1996).  Eftersom den ena av oss hade träffat hälften av

föräldrarna tidigare i sitt arbete, beslöt vi att den andra skulle träffa dessa familjer (se

Merriam, 1994).

När föräldrarna kontaktades per telefon blev vi positivt bemötta av alla föräldrarna.

De blev erbjudna att träffa oss på våra arbetsrum på sjukhuset eller på den plats som

de själva valde (se Repstad, 1999).  Tre av familjerna valde att vi skulle komma hem

till dem, medan de andra kom till våra arbetsrum.  Till intervjuerna kom åtta mödrar

och fem fäder.  I början av intervjuerna undertecknade de ett formulär med samtycke

om deltagande enligt Etikrådets instruktioner.  Intervjuerna var förberedda med hjälp

av delvis strukturerade frågor men i övrigt löpte intervjuerna fritt (se kapitel 1 s. 5).

Längden på intervjuerna varierade mellan 1,5 - 2 timmar och föräldrarna verkade inte

känna sig hindrade av bandspelaren.  Alla intervjuer gjordes på isländska.  Största

delen av uppsatsmaterialet skrevs först ut på isländska men översattes sedan efterhand

till svenska.

Vi skrev ut varje band ordagrant.  För att få fram struktur på och en översiktlig

uppfattning om innehållet i samtalen valde vi utifrån stödfrågorna att sammanställa

varje familjs erfarenhet för att kunna ge oss möjlighet att gå tillbaka och se de

samtligas beskrivna upplevelser av varje enhet till exempel stöd, ekonomi.  Genom
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det fick vi ett digert underlag som vi sedan använde för att bygga vidare på i vårt

analysarbete.

Vi läste intervjuerna många gånger och lyssnade på banden.  För varje gång upptäckte

vi något “nytt”.  Vår upplevelse av intervjuerna var att varje samtal var unikt fast alla

handlade om upplevelser och erfarenheter av att ha ett cancersjukt barn.  Vi har ägnat

mycket tid åt reflektion kring innehållet.  Detta ledde i sin tur till diskussioner om

forskarens roll i tolkningen av materialet.  Om det rör sig om tolkning av ord eller

resultat handlar det alltid om en subjektiv tolkning, vilket måste vara det dilemma

forskaren alltid står framför.14  Vi sökte mönster i det empiriska materialet och när vi

tyckte oss ha funnit dem, bestämde vi oss för att dela upp materialet efter teman

(jfr Repstad, 1999).

I analysprocessen uppstod etiska funderingar, särskilt kring det utlovade anonymiteten

till deltagarna.  Vi undrar om man överhuvudtaget kan utlova anonymitet i grupper

som består av så få individer.  Det faktum att de flesta av föräldrarna till cancersjuka

barn är medlemmar i den isländska barncancerföreningen (SKB) och känner till

varandra samt att vårt urval dessutom är begränsat till föräldrar bosatta i Reykjavík

med omnejd, inskränker intervjugruppen ännu mera vilket gör det lättare att känna

igen deltagarna.  Merriam (1994) tar upp intressanta etiska frågor som blir aktuella i

en kvalitativ fallundersökning vid två tidpunkter; dels under insamlingen av data, dels

när resultaten publiceras.  Hon nämner anonymitet och säger att det är nästan omöjligt

att skydda identiteten när det gäller spridning av resultaten för begränsade grupper

eller fall.

Deltagarna gav ju sitt samtycke för användning av det empiriska materialet och ställde

upp på intervjuer för att bidraga till förståelse av deras situation.  Kan de känna sig

lurade om forskaren undviker att redogöra för deras berättelser på grund av ”rädsla”

för att bryta mot löftet om anonymiteten?  Ska man be deltagarna att “godkänna”

materialet innan det sprids ut till andra?  Till slut bestämde vi oss för att försöka

uppnå anonymitetsskydd genom att ibland ändra kön på familjemedlemmarna.

                                                                
14 Se Gilje m.fl.,1992, kapitel 7: Hermeneutik: Förståelse och mening.
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Här ovan har vi sammanställt arbetsförfarandet med insamlingen av det empiriska

materialet och i följande avsnitt kommer vi att redogöra för analysen av det.

5. Diagnosbeskedet och tiden före

När vi bad föräldrarna berätta vad som hände när de fick diagnosen fastställd, visade

det sig att tre av familjerna uppfattade att tiden före diagnosbeskedet var av särskild

betydelse och att de därför gärna ville beskriva sina upplevelser kring detta för oss (jfr

Drugge 1988, Lillrank 1998).

Tiden före

Hos vissa barn upptäcks sjukdomen snabbt efter det att föräldrarna har sökt läkare

men hos andra kan det ta flera veckor eller till och med månader innan diagnosen

fastställs.  I de fall då det drog ut på tiden berättade tre föräldrapar att de hade varit i

kontakt med läkare under flera tillfällen.  De kände att det inte stod riktigt till med

barnen, och två föräldrapar tyckte att de inte fick gehör för sina bekymmer.

Föräldrarna till en flicka berättade att hon hade precis börjat på dagis när hon började

klaga över smärtor i ryggen.  Vid flertal tillfällen fick de åka in till daghemmet och

hämta henne på dagarna eftersom hon klagade över smärtan.  När de sedan kom hem

verkade hon må bra igen.  Ibland kunde hon vistas på daghemmet utan något som

helst bekymmer.  Föräldrarna trodde i början att flickan protesterade mot vistelsen på

daghemmet och att hennes värk var av psykologisk karaktär.  Under ett flertal nätter

satt de hos henne och masserade hennes rygg.  Men eftersom flickan fortsatte att klaga

över smärtorna sökte föräldrarna läkare.  Efter att ha träffat honom ett upprepat antal

tillfällen bytte de läkare.  Föräldrarnas beskrivning av situationen:

”Vi hade vid flera tillfällen sökt läkare och ringt akutmottagningen; gett henne värktabletter

och läkaren hade föreskrivit att vi skulle ge henne springmaskmedicin, olika typer

grönsaksdiet och allt möjligt.  Ingenting fungerade och jag fortsatte peka på hennes rygg,

men de sa bara att man inte kunde lita riktigt på det barnen sa och därmed tyckte jag att

ringen hade slutit sig.  Vi bytte därför hälsocentral och tog oss till en annan läkare och då

först började saker hända.”
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Precis som dessa föräldrar fick erfara, upplevde en annan moder en liknande sitution.

Hon berättade:

”Jag hade gått mellan specialister och hempraktiserande läkare, men pojken var nästan

“torr” och magen putade ut.  Gång på gång gav läkarna honom laxermedel och trodde att

det var tjocktarmen som trasslade till sig.  Till slut när jag var på hälsovårdscentralen och de

skulle skicka mig än en gång till samma specialist, vägrade jag och sa att något annat helt

enkelt måste göras.”

Dessa föräldrar var upprörda över att det drog ut på tiden att få fram den rätta

diagnosen.  De upplevde också att läkarna inte tog dem på allvar och var irriterade på

grund av det.  Även om föräldrarna upprepade gånger sa att barnet klagade över

ryggsmärtor, litade inte läkaren på deras ord och den andra modern sa att hon inte

blev lyssnad på förrän hon vägrade att bli skickad mellan läkarna.

Den tredje modern som berättade om den relativt långa tiden som förflöt innan

cancern upptäcktes hos hennes barn blev däremot bemött på ett annat sätt.  Hon sa:

”Hon hade varit sjuk en tid och det var lite underligt för hon somnande överallt.  Hon

verkade dödstrött och när hon vaknade upp spydde hon kollosalt.  När hon var hemma en natt

och hade spytt mycket ringde jag till akutmottagningen.  De ville inte ta emot mig, men

hänvisade mig till en barnläkare.  När vi besökte honom var flickan pigg och glad och såg

frisk ut.  Jag tyckte det var lite dumt att komma när hon var såpass frisk, men läkaren

undersökte henne och sa att det var något som inte riktigt stämde.  Om detta skulle upprepa

sig skulle jag ringa till akutmottagningen och hälsa från honom att han sagt att de skulle ta

emot flickan.”

Av dessa tre berättelser märks skillnad i hur föräldrarna blev bemötta av läkarna.  De

första två fick gång på gång konsultera läkare utan att de kunde komma fram till den

rätta diagnosen. 15  De upplevde dessutom att de inte togs på allvar.  Den tredje

modern blev däremot bemött med förståelse och tagen på allvar, trots att flickan var

“frisk”, när läkaren kontaktades.  Läkaren visade ett tydligt förtroende för moderns

                                                                
15 Se närmare diskussion om normalisering av symptom och föräldrars krav på att bli tagna på allvar:
Lillrank, 1998, s. 263.
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berättelse och stöttade henne genom att säga att när hon nästa gång kontaktar

akutmottagningen skulle hon förklara för personalen att hon hade blivit hänvisad av

honom.  De andra föräldrarna fick inte samma gehör.

När familjerna sedan fick sjukdomstillståndet bekräftat visade det sig att just de två

som inte blev bemötta med förståelse redan från början, visade en kraftigare

vredesreaktion än de som antingen hade blivit diagnostiserade med detsamma eller

bemötta av förståelse när symptomen uppstod.  Vid diagnosbeskedet kände de

dessutom en misstänksamhet mot sjukhuspersonalen.  Det ena föräldraparet belyser

sina känslor kring misstanken enligt följande:

”Det som vi kanske är mest irriterade över är att läkarna visste om tumören en hel vecka

innan de förklarade sjukdomen för oss.  En av sjuksköterskorna antydde tre dagar före

operationen att det kunde röra sig om en elakartad tumör eller att det rörde sig om ett mycket

allvarligt tillstånd.  Då väcktes misstanken.  Först då började vi befara att det var något

allvarligt på gång.”

Föräldrarna upplevde att personalen i fråga redan före operationen hade kunskap eller

misstankar om den riktiga diagnosen och att personalen gick bakom föräldrarnas rygg

genom att behålla kunskapen för sig själva.  Det var först några dagar senare, efter att

misstanken hade väckts, som föräldrarna fick sina misstankar bekräftade genom

diagnosbeskedet från läkarna.  Föräldrarna sa att de ville att läkarna skulle ha berättat

om sina misstankar om sjukdomen redan innan diagnosen faställdes.  Hos dessa

föräldrar väcktes vredeskänslor eftersom de ansåg att läkarna inte uppträdde ärligt mot

dem.  Vid intervjun fanns vreden fortfarande kvar hos föräldrarna.

En annan familj förklarade också behovet att få veta vad som pågick när en ”enkel”

operation drog ut på tiden, men cancern upptäcktes under operationens gång.  Fadern

sa:

”Vi fick sitta där (på sjukhuset) och vänta och visste ingenting.  Det hade varit mycket bättre

om vi hade vetat något.  Att läkaren hade förklarat vad som hände eftersom operationen drog

ut på tiden.  När operationen var över sa läkaren att de hade tagit bort blindtarmen, men



24

sedan inget mer.  Jag visste att det var något mera, för jag märkte det på läkarens

kroppspråk. ”

Båda dessa familjer uttrycker förutom misstanken sitt behov av information om

barnets sjukdomstillstånd.  De tycker att personalen undanhåller information som

skapar en osäkerhet och irritation hos föräldrarna.

Diagnosbeskedet

Diagnosbeskedet är en tidpunkt av fundamental betydelse för föräldrarna (jfr Lillrank

1998).  När de fick beskedet om att deras barn hade cancer, en livshotande sjukdom,

reagerade de utan undantag med ett chocktillstånd, en psykisk reaktion. 16  Följande

exempel belyser några av föräldrarnas subjektiva upplevelser vid

sjukdomsbekräftelsen:

”När man hör ordet cancer får man en chock.  Den enda tanken som fanns var Herre Gud

ska mitt barn dö?”

”I mina tankar fanns bara döden som väntade.  Jag visste ingenting om vad detta betydde.

Det enda jag visste var att detta var cancer och därmed slut.”

Några föräldrapar berättade att deras anhöriga också fick chock och att vid dessa

omständigheter skulle behövas krishjälp (se kapitel 6).

”Detta var enorm chock för oss föräldrar och alla runt omkring oss.  Detta var en baby, det

första barnbarnet i familjen.  Vi skulle ha behövt en krisbehandling med detsamma efter

själva diagnosbeskedet.  Jag var rädd och jag grät.”

”Krishjälp borde vara något som erbjuds samtidigt som diagnosbeskedet ges.  Detta var

förstås en väldig chock.  Krishjälpen borde finnas för både oss föräldrar och för våra

närmaste.”

När föräldrarna blev underrättade om diagnosen tyckte några det var svårt med att så

många av personalen var närvarande vid själva diagnosbeskedet.

En moder sa:
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”Det stod massor av läkare framför mig och jag kommer bara ihåg en del av det de sa.  Jag

fick bara berättat att mitt barn skulle dö.  Jag satt där i ett tomrum, i mörkret och kände av

svindel.  Allting blev svart, detta var en chock helt enkelt.”

En fader sa:

”In i ett litet rum kom en skara av människor och de berättade rakt upp och ner att hon hade

cancer.  Då kände man sig liten.  Det första dygnet var en mardröm.  Man får chock.  Man

sitter i en egen värld.  Jag kommer inte ihåg vad de sa, men det klingar fortfarande när

läkaren sa att hon har cancer.  Sedan ingenting mer.”

En fader berättade:

”Jag börjar med själva mardrömsdagen.  Vi blev hänvisade in i ett rum på sjukhuset och

plötsligt  kommer hela skaran in, två läkare och tre sjuksköterskor och alla vände blicken

neråt.  Där blev vi informerade om sjukdomen.  Sedan gick de ut och sa att vi skulle sitta kvar

tills vi hade lugnat ner oss.  Vi satt bara där, vi två.  Frös sedan.  Sedan blev det ett tomrum.

Jag kan inte prata om detta utan att bli arg.  Det måste finnas andra vägar att berätta för

föräldrarna att deras barn har cancer.  Det fattas stöd ifrån sjukhusets sida.”

En fader som misstänkte att läkarna undanhöll information angående barnets sjukdom

före diagnosbeskedet belyste en häftig aggression strax efter diagnosbeskedet:

”Efter diagnosbeskedet kunde jag inte sova.  Det är förvånansvärt när man får chock hur

förfärligt arg man kan bli.  När vreden blir så stor, ökar kraften i kroppen.  Jag har aldrig

kännt så mycket kraft i min kropp.”

Vid läkarnas besked om cancer reagerar alla föräldrarna med chock och de beskriver

känslor som kaos, blockering, rädsla, ångest, vrede och dödsrädsla.

Diagnosbekräftelsen förorsakar ett omedelbart och djupt trauma.  Hos några av

föräldrarna infinner sig tankar om döden när de får besked om en malign sjukdom och

att det sätt på vilket cancerdiagnosen lämnas påverkar föräldrarnas reaktioner (jfr

Vettese, 1976, ref. Drugge 1988 s. 119).  Föräldrarna påpekar att förutom de själva

reagerar även deras anhöriga med chock.  De flesta av föräldrarna tyckte att det

saknades stöd ifrån sjukhusets sida i anknytning till själva diagnosbeskedet.  Drugge

(1988) pekar på liknande situationer när hon skriver: “Patienterna berättar att hjälpen

                                                                                                                                                                                         
16 Drugge (1988) beskriver liknande reaktionsmönster.
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uteblev när de som bäst behövde den.  Den stund då det för patienterna gick upp att

misstanken om cancer kunde bli sanning innebar en aktualisering av djupa

existentiella frågor, i vissa fall innebar oron för cancern en faktisk existentiell nöd”

(a.a. s. 55). 17

En del föräldrar var kritiska mot hur diagnosen presenterades.  De tyckte att

personalgruppen hade varit stor när de fick diagnosbeskedet och förklarar hur

vanmäktiga de kände sig.  Några belyser att de lämnas ensamma med sin chock och

sitt kaotiska tillstånd och undrar om inte det finns andra tillvägagångsätt att presentera

att deras barn har en livshotande sjukdom.  Hos några finns starka känslor som vrede

fortfarande kvar vid intervjun trots att beskedet vid den tidpunkten låg flera år bakåt i

tiden. 18

Diagnosbeskedet gavs till samtliga föräldrar av en eller flera läkare, tillsammans med

en eller flera sjuksköterskor, genom samtal ansikte mot ansikte antingen tillsammans

med bägge föräldrar eller med en av dem (jfr Drugge, 1988).  I två familjer där endast

den ena av föräldrarna var närvarande själva diagnosbeskedet, berättade de att de

tyckte att läkaren borde ha kallat in bägge föräldrarna samtidigt för att underrätta dem

tillsammans om situationen.  Det blev däremot den närvarande förälderns uppgift att

informera den andra föräldern om diagnosen och denne i sin tur upplevde sig ha blivit

förbigången.

Drugge (1988) menar att det är av central betydelse för vederbörande hur, när och var

ett besked om cancern lämnas med tanke på fortsatta kontakter med sjukvården och

för det dagliga livet och livsmönstret.  Hon refererar till Crary och Crary (1974)

..“som framhåller att cancer är en svår upplevelse för både läkare och patient.  För att

patienten skall kunna anpassa sig till den uppkomna situationen krävs att läkaren

skapar en miljö som minskar patientens ångest, ilska och/eller depression och ökar

hans möjligheter att agera på ett adaptivt och realistiskt sätt.” (Drugge, 1988 s. 82).

                                                                
17 Se Lillrank 1998 s. 51  beskriver hur föräldrarna skakas i grunden av sin existens vid
diagnosbeskedet.
18 Jfr Drugge (1988).
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Flera traumatiska kriser

Förutom chocken som cancersjukdomen innehåller, förekom samtidigt flera

traumatiska kriser hos fem familjer.  Det upplevde föräldrarna som ytterligare en

psykisk påfresting (Drugge, 1988).  Två föräldrapar hade erfarenhet av nära anhörigas

cancersjukdom.  I den ena familjen insjuknade en anhörig i cancer under samma

period som deras eget barn behandlades.  Denna familj levde med det faktum att två

människor från samma storfamilj hade drabbats av en livshotande sjukdom.

Föräldern sa att dennes enda syskon fick besked om cancer en månad efter att deras

barns diagnos fastställdes.

”Det blev vidare en chock för hela familjen.  Denna tiden var en enda stor tragedi.  Mina

föräldrar stod som hjältar bakom mitt syskon och barnet.  En stor påfrestning låg på familjen

under denna tid och man kände verkligen vilken fin familj vi har”.

Det andra föräldraparet berättade att en ung anhörig hade några månader före dött av

cancer och att föräldrarna var förskräckligt rädda om deras barns liv eftersom det var

mycket sjukt.  Deras anhöriga var också dödsskräckta.  Följande citat belyser deras

upplevelse när de fick diagnosbeskedet:

”…när man får höra att det handlar om cancer ser man bara döden”.

De föräldrar som tog ut skilsmässa, antingen före, under själva behandlingstiden eller

efter behandlingens slut, upplevde en stor påfrestning i familjen förknippad med

skilsmässan.  Ytterligare en förälder pratade om en stor smärta förknippat med

traumatiska minnen från barndomen och utmärkande för en kris är att gamla minnen

återupplivas, följda av en betydelsefull emotionell reaktion.  (Cullberg, 1983, 1998).

Föräldern belyste sina känslor på följande sätt:

”Många kriser tar det "mjuka" och det som återstår är det "hårda".  Man blir en hård och

kylig typ; man har inget"mjukt" att bjuda på.  Det har försvunnit.”

Bemötandet av människor i akut kris är ofta avgörande för hur krisen genomarbetas

(Cullberg, 1998).  Föräldrarna måste ha möjlighet att bearbeta krisen som
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cancerdiagnos innebär.  Om de inte ges möjligheten är de sämre förberedda inför

kommande livskriser (Cullberg, 1983, 1998, Hillgaard m.fl., 1993, Davidsen-Nielsen

m.fl., 1995).

Syskonens reaktion

Syskonen var sammanlagt åtta till antalet, i åldrarna två till fjorton år när barnens

cancerdiagnos fastställdes.  Tre var i daghemsålder och fem i grundskoleålder.  Två av

de yngsta syskonen blev utan förvarning tagna från sin vardagsmiljö och placerade i

ett annat och okänt område, till ett daghem eller till en dagmamma.  Alla familjerna i

undersökningen berättade att de fick hjälp från sina närstående med barnpassning,

men hjälpen varierade beroende på syskonens ålder och föräldrarnas förbindelse till

sina anhöriga.  Föräldrarna upplevde att syskonen reagerade olika på

cancerdiagnosen.  Det berodde dels på vilken ålder de befann sig i samt deras

personlighet.  Följande citat ger en bild av syskonens olika reaktioner.

En moder berättade:

”Diagnosen blev en stor chock för syskonet.  Hon var mycket sensitiv och blev dödsrädd för

sin brors liv.  Hon visade stora beteendeproblem i form av vrede och irritation, allting var

grymt, alla var omöjliga.  Daghemspersonalen var elak och hon hade svårigheter med att

umgås med de andra barnen.  Tiden som vi hade tillsammans när vi åt kvällsmat var rena

mardrömmen.  Hon slängde saker och ting runt omkring sig och var inte alls sig själv lik.

Hon blev sämre och sämre.  Det hände också att hon bröt ihop.  Hon mådde fruktansvärt

dåligt.  Hon ville ha sin bror hemma; hon ville inte att han var borta på sjukhuset.  Sex till

åtta månader senare (efter att diagnosen fastställdes) när vi två satt och pratade med

varandra, upptäckte jag vad det var som plågade henne.  Hon förebrådde sig själv för sin

brors sjukdom på grund av en händelse när de var på daghemmet.  Det var skuldkänsla som

plågade henne.”

Föräldrarna påpekar att syskonet tar på sig skulden för barnets sjukdom. (jfr Deasy-

Spinetta mfl 1995).  I litteratur om barn i kris och sorg, ges stort utrymme för

reaktioner som skuld och självförebråelser.  ”Med utgångspunkt från kunskaper om

barns egocentriska och magiska tankesätt har resonemanget varit att barn lättare än
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vuxna tror att deras tankar, känslor och handlingar har varit en bidragande orsak till

det som hänt” (Dyregrov, 1990 s. 23).

En fader berättade:

”Han är en duktig och noggrann kille och vi har aldrig behövt oroa oss för honom.  Vi kanske

var för upptagna vid planeringen av att få saker och ting att gå ihop att vi inte märkte att han

slutade göra sina läxor under några veckor.  När vi upptäckte detta frågade vi hans lärare

varför inte vi hade blivit informerade.  Då förklarade han (läraren) att han tyckte att vi hade

tillräckligt med bekymmer.  Vi blev kanske beskyddade, men pojkens problem växte utan att

någon tog fatt i saken.”

Fadern berättade att läraren ville beskydda föräldrarna för ytterligare svårigheter

eftersom han tyckte att de hade det tillräckligt besvärligt, men det tyckte föräldrarna

var en björntjänst.  En duktig och samvetsgrann pojke slutar plötsligt utföra sitt

skolarbete utan att läraren uppmärksammar föräldrarna och pojken lämnas ensam med

sina bekymmer.  Svårigheter i skolarbetet hos barn kan bero på deras sorgupplevelser

vilket kan medföra problem med t.ex. uppmärksamhet och koncentration (se

Dyregrov, 1990, Hillgaard m.fl., 1993, Deasy-Spinetta m.fl., 1995).

Vid diagnosbekräftelsen bytte en familj bostad och samtidigt behövde ett syskon flytta

från ett daghem till ett annat okänt.  Föräldrarna skilde sig tidigt under

behandlingstiden och modern blev ensam ansvarig för syskonets omvårdnad.  Modern

som var dygnet runt hos det sjuka barnet på sjukhuset belyser syskonets situation

följande:

”Syskonet hade precis börjat rota sig på sitt gamla daghem när hon plötsligt blev borttagen.

Hon hade plötsligt inget hem och vistades hos olika anhöriga och bekanta en dag i taget.

Alla tyckte synd om henne eftersom hon hade en sjuk syster.  Hon fick oftast det hon begärde,

men när hon inte fick det gick det utöver mig.  Hon var väldigt besvärlig mot mig.  När jag

efter sjukhusbehandlingen skulle ta hand om hennes uppfostran själv, kändes det som om det

var för sent.  Tiden efter sjukhusbehandlingen upplevde jag som mycket påfrestande.  Jag

kände inte längre igen henne.  Hon hade förändrats, protesterade mot allt vad jag sa och

lyckades få mig att förstå att jag hade gjort henne illa.  Det kändes som om jag hade förlorat

henne.”
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“Vredesanfall kan förekomma tidigt i barndomen i form av protester som att slåss

eller sparka på föräldrarna.  Ibland betraktar barnen föräldrarna som ansvariga för det

som skett och de riktar då sin ilska mot dem.” (Dyregrov, 1990,).

Ett syskon med ett handikapp visade svartsjuka mot det sjuka barnet på grund av

uppmärksamheten som det fick.  Modern beskrev att:

”Flickan (det sjuka barnet) fick kanske större uppmärksamhet och presenter från de som

besökte henne, men syskonet fick också presenter, det såg vi till.  Det handlar kanske mera om

att han inte fick vara lika mycket tillsammans med sina morföräldrar eller andra som hans

syster fick.”

Denna familj fick hemhjälp som bland annat tog hand om syskonet och visade sig

vara av stor vikt för det.  Syskonet fick chock när dess rutin förändrades, men en fast

rutin var en viktig faktor för det.  Modern förklarade att detta barn var mycket ängsligt

för att förlora människor och sa:

”Pojken är förskräckligt rädd för att förlora folk.  Detta är förstås en fruktansvärd

erfarenhet.  Han var väldigt rädd för att detta också kunde hända mig.”

Modern berättade att syskonet var dödsförskräckt för att förlora sin mamma.

När ett barn drabbas av en traumatisk kris är ångest en vanlig reaktion.  Ett barn

förlorar något av tryggheten i tillvaron när dess närmaste dör (traumatisk kris) och

barns ångest handlar i hög grad om att något ska hända föräldrarna (Dyregrov, 1990).

Syskonen reagerade olika på cancerdiagnosen och föräldrarna belyste reaktioner som

skuld, självförebråelser, svårigheter i skolarbetet, vredesanfall, svartsjuka och

ängslighet.19  Syskonens förståelseförmåga och reaktion på den förändrade situationen

inom familjen, var avhängig deras ålder och utveckling.  När det gäller syskonens

reaktion mot den förändrade situationen syns tydligen att det är kris- och

sorgereaktioner som föräldrarna beskriver.  De yngsta barnen i familjerna visade de

                                                                
19I  studier refererade av Enskär (1997), har det antytts att syskon till cancersjuka barn “strider”/kämpar
ofta med känslor som skuld, avundssjuka, irritation och riskerar därför en utveckling av psykologiska
problem (Cornam 1993, Birenbaum 1995).
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starkaste reaktionerna; dvs. aggressivitet, vrede och svartsjuka.  Jacobsen (1988) tar

upp hur små barn har svårt för att visa sina känslor med ord och agerar därför mera

direkt och öppet.20  Små barn reagerar vanligen omedelbart och spontant och håller

inte tillbaka och förställer sig som vuxna.  De äldsta barnen visade mera övervägda

känslor och man kan gissa sig fram till att de redan har lärt sig att förstå och räkna ut

vilka känslor som är tilllåtna i olika sammanhang, det vill säga att anpassa sig till de

vuxnas reaktionssätt (Hillgaard, 1993).

Hillgaard (1993) betonar vikten av att arbete med alla barn prioriteras mycket högt,

särskilt med tanke på de förebyggande och hälsobefrämjande aspekterna.  Av våra

beskrivningar framgår att syskonen kan tillhöra en riskgrupp som kan råka ut för

emotionella störningar (jfr Ingstad m.fl., 1984, Deasy-Spinetta m.fl., 1995).  Med

hänvisning till barnets utvecklingsfaser har det en stor betydelse för barnet som vuxen

hur det kommer att kunna genomleva kriser (se Cullberg, 1983).  Det är därför viktigt

att vara uppmärksam på eventuella förändringar på syskonens beteende och ge

information och förklaring till de individer (föräldrar, anhöriga, daghemspersonal,

lärare) som tar hand om dem.

6. Behandlingstiden

Sjukhusvistelsen

När familjerna får diagnosbeskedet börjar en intensiv behandling av barnen under

flera veckor eller månader inne på sjukhuset där föräldrarna och sjukhuspersonalen

sköter om barnet.  Det blir en stor förändring i familjernas liv.  En av föräldrarna

säger:

”Man vaknar upp en dag och allting har förändrats.”

I samtliga familjer var det mödrarna som “flyttade” tillsammans med det sjuka barnet

in på sjukhuset.  De, liksom de sjuka barnen, blev ryckta ur sin omgivning eller som

en moder sa:

”Man bara rycks ur en vacker dag och kommer inte mera tillbaka (till arbetet).”

                                                                
20 Se även Hillgaard m.fl.,(1993).
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I familjer där båda föräldrarna förvärvsarbetade slutade mödrarna, förutom en, på sitt

arbete för att kunna ta hand om det sjuka barnet (jfr Traustadóttir, 1991, Lillrank,

1998). Föräldrarna befinner sig i en en okänd situation som kräver att de tar hand om

vardagens praktiska saker som berör familjen, samtidigt som de oroar sig för barnets

sjukdom och dess överlevnad. 21  Vissa uppgifter som föräldrarna tidigare har tagit

hand om måste nu delvis andra, inom familjens nätverk ta över.  Detta innebär ett

ingrepp i familjen, som måste hitta en ny balans genom att omorganisera sig för att

bemöta familjemedlemmarnas olika behov. 22

En del av behandlingsprocessen innebär att barnen måste isoleras från omgivningen

på grund av att deras immunförsvar försvagas och infektionsrisken är väldig stor.

Isoleringstiden varierar i längd för varje barn och den upplevde av föräldrarna och

barnen som mycket betungande.  Dels på grund av att barnen var mycket sjuka och

svaga men ändå behövdes sysselsättas när de inte sov, dels beroende på att all kontakt

med yttervärlden avbröts.  Barnen fick inte lämna sina rum med undantag av de barn

som vistas på rum utan toalett.  De fick ta sig ut till en toalett i korridoren på kvällarna

när de andra barnen på avdelningen var inne på sina rum.  Under dagtid måste de

använda sig av bäcken.  Detta var mycket svårt för ett barn som en tid före hade lärt

sig använda toalett och en moder beskrev hur hennes dotter upplevde detta som en

förnedring:

”Hon skulle kissa i ett bäcken som fanns inne på rummet.  Problemet var bara att hon var för

stolt för att kissa i bäcken.  Hon var enormt besviken och förolämpad.  Detta var svårt.”

Alla föräldrarna tyckte att isoleringen som innehöll ensamhet, enformighet och

bortkoppling från yttervärlden var mycket betungande.  De kände sig bortglömda och

beskriver sig själva som oförmögna att ta initiativ till kontakt med personalen för att

få hjälp i form av avbyte.  En av mödrarna sa att när hon tänkte tillbaka skulle hon ha

velat att personalen till exempel skulle ha kommit och beordrat henne att gå ut en kort

stund från rummet.  En moder sa:

                                                                
21 Se Gústavsdóttir mfl (1994), Adler, m.fl., (1999),Lillrank, (1998)
22Se om familjers omorganisation.  Gústavsdóttir m.fl., (1994).
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”När man är isolerad har man inte ork eller tanke på att be om avbyte.”

Lillrank (1998) menar att kontakten med personalen är av stor betydelse för

föräldrarna eftersom de är beroende av dem bland annat vad gäller den medicinska

behandlingen.  Föräldrarna i vår studie upplevde kontakten med personalen olika men

allmänt var de nöjda med det bemötande de fick.  De ansåg att personalen var kunnig

och kompetent angående barnets behandling, men under dessa omständigheter medan

de kämpar för barnets liv är de mycket känsliga för vad som sägs och hur det

framförs.  En fader berättade hur det upplevdes för honom att vistas inne på

avdelningen:

”Jag uppförde mig inne på sjukhuset som om jag var på besök hos folk.  Som om jag befann

mig i ett annat hem.  Jag uppförde mig som om jag var uppklädd i mina finaste kläder.  Det

var en av personalen som jag inte tyckte om, men jag tänkte att jag var beroende av henne

och behövde hennes hjälp och sa därför ingenting.”

Behandlingsprogrammet tillåter att barnen lämnar sjukhuset under behandlingstiden

när barnen är tillräckligt friska eller när föräldrarna anser sig kunna ta lika bra hand

om barnet i hemmet som de och personalen gör på sjukhuset.  Föräldrarna berättade

att det hade varit fint att komma hem; att komma bort från sjukhuset, men att det

också fanns stunder då de kände sig osäkra och isolerade.  En moder sa att hon var

rädd för att hon inte skulle klara av skötseln, till exempel att kunna hålla

“centralvenkatetern” öppen och akta så att den inte blev förtäppt och andra föräldrar

sa att de var ängsliga för att barnen plötsligt skulle bli mycket sjuka.  De tyckte att

detta skapade ytterligare påfrestning för dem.  Föräldrarna blev tillsagda att de måste

begränsa alla utomstående besök, särskilt besök av barn, för att undvika

infektionsrisken.  Detta gällde också anhöriga som annars ställde upp och hjälpte till

med olika saker, till exempel barnpassning av syskonen.  Föräldrarna berättade att det

blev svårt för de anhöriga att förstå varför de och deras barn inte kunde hälsa på när

det sjuka barnet var hemma på permission, eftersom de umgicks ändå med syskonen

utanför hemmet.  Hon beskrev detta så:

”När vi var hemma fick inte vi ta emot besök.  Inga barn som var förkylda.  Det var väldigt

svårt att säga till folk att de inte fick komma.  Vi underrättade de som vi möjligtvis trodde



34

skulle komma på besök.  Våra syskon hade svårt med att begripa att vi skulle hålla dem

utanför  Morfar kom till exempel  ofta och tittade genom fönstret.”

En annan familj löste detta genom att åka bort till sin sommarstuga så ofta de kunde.

Det sociala nätverkets betydelse

Med familjens sociala nätverk menar vi alla de kontakter som familjerna har, det vill

säga anhöriga, vänner, grannar, arbetskamrater och andra.  Nätverket kan dels vara

formellt, dels informellt.23  Det formella nätverket utgörs av institutioner som har till

uppgift att tillhandahålla social- och/eller hälsohjälp samt intresseorganisationer.

Informella nätverk utgörs av personer som familjen känner till exempel släkt, vänner,

grannar etc.  Av de åtta familjerna i vår undersökning upplevde fyra att de hade ett bra

stöd från sina anhöriga.  De tyckte att stödet var enligt deras behov och de kände tilllit

till de som gav det.  Här nedan kommer vi att redovisa för hur familjerna upplevde de

mänskliga kontakterna inom deras sociala nätverk, dels inom det informella, dels

inom det formella nätverket.

Stödet varierade efter familjernas storlek och om syskon fanns i familjerna tog

anhöriga gärna hand om dem.  Följande berättelser ger en bild av familjernas

upplevelser av stödet.

En familj med en pojke i förskoleåldern upplevde inte stöd från sjukhuset personal

men sa att morföräldrarna noga ombesörjde att de fick avbyte både på sjukhuset och

hemma under behandlingstiden.  Dessutom kände de stöd från sina vänner och

arbetskamrater och uppskattade deras omtänksamhet om hur pojken mådde.  Det gav

dem tillfälle att prata med dem om deras situation vilket föräldrarna uppskattade.

Under behandlingstiden när familjen fick permisson från sjukhuset sa modern att när

någon av de anhöriga kom och hon fick avbyte använde hon bland annat tiden till att

ta sig till gymnastiken för att hämta energi.  ”Detta var en enorm fin omväxling.”

Detsamma gällde för hennes man som kände omväxling när han måste åka till jobbet;

”bara att komma bort från detta ett tag”.  Omväxling var viktig för föräldrarna.

                                                                
23 Se vidare om nätverk i familjer hos Anrstein Finset, Familien og det sosiale nettverket, (1988).
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De berättade också att det var viktigt för dem att få avbyte och att anhöriga tog

initiativet och erbjöd hjälp.  De påpekade att medan de befann sig på sjukhuset och

behövde hjälp, hade de varken förstånd eller förmåga att be om den och sa att:“...folk

hjälper en hel del om de bara ringer och frågar om vi kan komma och äta kvällsmat.”

En annan familj med ett litet barn berättade att stödet från vänner och anhöriga

innebar förutom avbyte att de kom dagligen på besök och hade med sig mat till

föräldrarna, presenter till barnet och tröstade föräldrarna med klapp på ryggen och

höll dem i handen.  Modern berättade att en av hennes mors väninnor, som själv har

behandlats för cancer, kom och delade sin erfarenhet med henne samt att kyrkoherden

och en religiös anhörig kom regelbundet på besök.  Modern upplevde att hon fick

styrka av detta.  Familjen kände också stöd från personalen på sjukhuset och modern

pratade även med andra föräldrar på avdelningen som också hade cancersjuka barn.

Hon hade ett stort behov av att prata med dem, eftersom hon upplevde att de befann

sig i en liknande situation som hon själv.  Denna moder hade gärna velat ha

professionellt psykologiskt stöd och krishjälp i början av diagnosbeskedet.

Ett föräldrapar med flera barn berättade att genast efter diagnosbeskedet hade deras

anhöriga kommit och ”taget över kommandot” och hjälpt till att planera tiden de stod

framför.  De la upp en avbytesplan som innehöll vem som till exempel skulle hämta

det ena syskonet på daghemmet eller byta av föräldrarna på sjukhuset.  På detta sätt

visste både de anhöriga och föräldrarna alltid i förväg vilken uppgift var och en hade.

Detta upplevde föräldrarna som ett bra stöd och var nöjda med hjälpen (jfr Hillgaard

m.fl., 1993).

Dessa föräldrar uppmärksammades av en bekant att de skulle försöka förändra så litet

så möjligt i syskonens vardagsrutin för att deras värld inte skulle rubbas alltför

mycket.  Därför bestämde föräldrarna att de, det vill säga föräldrarna och syskonen,

varje dag skulle dela en stund tillsammans.  De blev därför förvånade när det visade

sig att deras ”fina” planläggning inte var hållbar och modern berättade att:”..tiden vi

hade tillsammans kring kvällsmaten blev en ren mardröm”.  Ett av syskonen reagerade

mycket kraftigt över det sjuka barnets frånvaro med följd av att föräldrarnas

förväntningar om att alla familjmedlemmar skulle njuta av tiden som familjen

tillbringade tillsammans blev rena motsatsen.
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En moder i den fjärde familjen som hade flera barn berättade att det bästa stödet kom

från anhöriga och att de lyckades nå god kontakt med varandra.  Anhöriga tog dels

hand om syskonen, dels det sjuka barnet, beroende på vad som ansågs lämpligast för

familjen varje gång.  Under behandlingstiden när det sjuka barnet var på permission

från sjukhuset innebar hjälpen att anhöriga tog hand om de andra barnen genom att

sysselsätta dem utanför hemmet.  Det sjuka barnet hade nämligen svårt med buller

från syskonen.  Modern berättade också att de fick hemhjälp eftersom det fanns flera

barn i familjen.  Detta var en kvinna, som kom och var hos dem fyra timmar under

vardagarna vilket alla var nöjda med.  Hon kom tidigt på morgonen och tog hand om

barnen.  Det visade sig vara av mycket stor betydelse för ett av syskonen, en pojke i

grundskoleåldern som var speciellt känslig för alla förändringar och modern

förklarade att hembiträdet hade ”totalt räddat honom.”  Modern uppskattade

personalen på sjukhuset och kände tillit för dem.

De övriga fyra familjerna upplevde inte lika mycket stöd eller inget stöd alls från sina

anhöriga som familjerna här ovan.  De kände dessutom begränsat tillit för dem och de

flesta fick inte avbyte som föräldrarna annars ansåg vara av vikt för dem.

En moder med flera barn, som skilde sig under behandlingstiden, berättade att hon

inte hade tillgång till avbyte under behandlingstiden från anhöriga eller andra, varken

på sjukhuset eller hemma och ”bodde” därför på sjukhuset hos det sjuka barnet dygnet

runt i flera månader.  Hennes andra barn vistades på ett daghem på dagtid men i övrigt

vårdades syskonet hos olika anhöriga och vänner som modern kände.  Hjälpen som

modern fick ifrån de anhöriga upphörde när hon och det sjuka barnet kom hem efter

första behandlingsperioden.  Hon berättade att anhöriga ansåg att hon inte längre

behövde någon hjälp och trodde att hon hade kommit över svårigheterna.  Hon

berättade att när hon äntligen var hemma efter flera månaders sjukhusvistelse behövde

hon verkligen hjälp.  Hon upplevde det som en ökad påfrestning att ta hem barnet.

Hennes beskrivning av omständigheterna:

”Jag var så trött, alltid ensam, ingen kom på besök.  Omvårdnaden av det sjuka barnet tog all

min tid, på grund av medicinen som barnet tog, för hon spydde och spydde och kunde inte

behålla någon mat. Jag satt med barnet i famnen hela dagen; barnet drack en droppe vatten



37

och spydde sedan.  Det spelade ingen roll vad det var barnet åt… detta var egentligen den

värsta påfrestningen.”

I familjen fanns ett syskon som vistades på ett daghem.  Modern upplevde att

syskonet var en extra börda för henne eftersom det sjuka barnet krävde så oändligt

mycket av henne.  Tanken om börda skapade i sin tur skuldkänslor (jfr Folkow m.fl.,

1996).  Modern använde all “ledig” tid hon hade till att sova för att orka ta sig igenom

dagarna.

När barnet var inlagt på sjukhuset och anhöriga tog hand om syskonet upplevde

modern barnpassningen av syskonet visserligen som ett stöd men hon kände inte att

de anhöriga visade förståelse för hennes situation.  Hon försökte prata med sina

närmaste om situationen men fick inte gehör hos dem annat än med ett undantag.

Hon berättade att hon kände förståelse från sin farmor eftersom hon hade gått igenom

en liknande situation när farmodern var ung.

Familjen erhöll hemhjälp under en begränsad tid, under behandlingstiden, då barnet

kom hem från sjukhuset, vilket modern upplevde som ett stort stöd.  Hon kände också

stöd från sjukhusets personal och uppskattade tiden hon fick tillsammans med dem för

att prata om hennes situation.  Modern sa att hon varken hade ork eller tanke att göra

praktiska saker som att ansöka om ekonomiskt bidrag och uppskattade i stort sett

stödet som hon fick ifrån det formella nätverket.

Ett föräldrapar med flera barn kände inget stöd varken från anhöriga eller vänner men

kände stöd och styrka från varandra.  Familjerna fick däremot hjälp med barnpassning

av syskonen första tiden efter diagnosbeskedet, vilket var det enda stöd de sa att de

hade fått från sina anhöriga.  Fadern sa att det bästa stödet han fick var från en av

personalen som i behandlingens början kom, satte sig och pratade med honom.

”Han såg det på mig att jag var totalt förvirrad och det berodde på okunnighet.  Först och

främst okunnighet och rädsla.  Ingen hade sagt något till mig om hur detta skulle bli.”

En moder med ett barn berättade att första tiden efter det att barnet hade blivit inlagt

på sjukhuset var de anhöriga mycket flitiga att besöka dem men allt eftersom tiden

gick blev besöken glesare.  Hon var på sjukhuset dygnet runt och kände sig besviken.
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Moderns upplevelse av det informella nätverket var att det inte var starkare än

föräldrarna själva.  Hon sa att de anhöriga var förkrossade under en längre period på

grund av barnets sjukdom samt att föräldrarna fick vara de som tröstade sina anhöriga

på grund av deras förtvivlan.  Modern upplevde inte mycket stöd från sina anhöriga

trots att hon fick erbjudande om avbyte.  Hon utnyttade inte erbjudandet eftersom hon

förmådde inte vara borta från barnet mer än den allra nödvändigaste tiden som hon

behövde för att kunna sköta sina affärer.  Denna förälder berättade att hon hade svårt

med att vara borta från barnet överhuvudtaget.

Modern upplevde det bästa stödet kom från personalen och andra föräldrar på

sjukhuset som hade cancersjuka barn samt från en väninna som hade en fader som

insjunkade av cancer.  ”Hon förstod vad det var jag gick igenom.”

En familj upplevde inte stöd från sina anhöriga inne på sjukhuset på grund av deras

rädsla för sjukdomen.  De berättade däremot att de fick stöd från sina anhöriga för att

kunna driva sitt företag.  Moderns arbetssituation skilde sig från de övrigas på grund

av att hon hade egen företagsverksamhet.  Hon hade inte möjlighet att sluta arbeta så

som de andra hade gjort.  Det sjuka barnet var hennes enda barn och hon upplevde att

hon varken kunde sköta om barnet eller företaget så som det förväntades av henne och

hade därför dåligt samvete (jfr Folkow m.fl., 1996).  Hennes tid karakteriserades av

ett mycket springande mellan sjukhuset och arbetet.  Hon var helt beroende av sina

närmaste anhöriga för att kunna sköta om barnet och verksamheten.

Ingen av föräldrarna i vår undersökning blev tillfrågad om de hade sökt alternativ

behandling men två familjer berättade spontant att de uppskattade att deras anhöriga

frågade om de fick skaffa en som kunde be för det sjuka barnet.24  En av dem

förklarade att de hade sökt alla tänkbara sätt som kunde bota barnet, t.ex. herbalister

och spirituellt medium.

Under bearbetningen av materialet insåg vi att detta var en fråga som vi hade förbisett

och att det hade varit av intresse att höra mera om detta eftersom Islänningars tilltro

till alternativa behandlingar, till exempel medium, herbalister är en del av den

isländska mentaliteten.

                                                                
24 Jfr Lillrank (1988).
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Hos familjer som upplevde stöd från nätverket var tillit en viktig faktor (jfr Jerlang,

1997, Buckley, 1986).  Föräldrarna lämnade gärna det sjuka barnet hos sina anhöriga

och kände sig lugna till följd av avbytet.  Avbytet kunde innebära täta besök på

sjukhuset eller hemma.  Föräldrarna fick mat till sig på sjukhuset eller blev

hembjudna på middagar, de erhöll ekonomiskt stöd och stöd i form av uppmuntran,

samt att de anhöriga tog hand om syskonen.  Dessutom betydde det omväxling som

var av stor vikt för föräldrarna.   Föräldrar med ett välfungerande och aktivt nätverk

ansåg att de närmast anhöriga var det bästa sociala stödet för dem.

De familjer som upplevde litet eller inget stöd från det informella nätverket kände inte

tillit till de anhöriga, som i sin tur innebar att de inte fick eller tog emot erbjuden hjälp

från dem.  Barnpassning ansåg de vara ett praktiskt stöd och de kände inte att de

anhöriga visade förståelse för familjens situation och föräldrarna upplevde att

nätverket var i sämre psykisk balans än de själva.  Två familjer gjorde en tydlig

skillnad mellan det praktiska stödet och det psykiska stödet (förståelsen) från det

informella nätverket.  Stöd i form av barnpassning upplevdes inte som psykiskt stöd,

eftersom de tyckte inte att deras anhöriga visade förståelse för deras situation.  De

menade att det rörde sig enbart om ett praktiskt stöd.

Förståelse från antingen de informella eller formella nätverken ansåg alla familjerna

vara av fundamental betydelse.  Några av föräldrarna berättade att de hade mött

förståelse hos individer som själva erfarit och upplevt en traumatisk kris, till exempel.

sjukdom eller dödsfall.  Föräldrarna var överens om att det kändes bra att prata med

människor som hade denna erfarenhet, eftersom de kände och förstod föräldrarnas

förändrade situation och begrep deras sorg.  Föräldrarna gav uttryck för behovet av

förståelse från omgivningen.25  SKB upplevdes av familjerna som en stor och viktig

stödfunktion, dels på grund av det ekonomiska stödet som är avgörande för många

familjers försörjningsmöjlighet, dels och inte minst för det psykiska stödet som de får

genom förståelsen därifrån.

                                                                
25 I Carl Rogers (1979) teorier om klientcentrerad psykoterapi förekommer begreppet empatisk
förståelse.  Respekten för och accepterandet av klientens egna perceptioner och känslor är centrala för
att klienten ska kunna uppnå en normal utveckling och att man kan ”….. “veta” vad en annan människa
känner i ett givet ögonblick i sin privata värld” (Holm, 1991 s. 57).
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Enligt Lillrank (1998, 1999) är en existentiell kris ett faktum och medför

konsekvenser på obestämd tid när grundförutsättningarna för en persons liv

ifrågasätts.  När personer inte längre klarar av att bemöta och hantera de krav eller

konflikter som den stressfulla situationen innebär, sätts olika copingstrategier in (se

Lazarus och Folkman, 1984, ref. Hansson 1998).  Copingstrategierna kan vara

medvetna eller omedvetna för personen.  Föräldrarna blev tillfrågade om hur de,

förutom stöd från sitt nätverk lyckades ta sig igenom behandlingstiden. 26  De flesta sa

att de tog en dag i sänder.  Ett föräldrapar var övertygat om att det var deras positiva

attityd som hjälpte dem.  En annan moder sa att familjen hade försökt vara så mycket

tillsammans de kunde och se på livets ljusa sidor istället för att grubbla för mycket

över situationen.  Hoppet att behandlingen skulle lyckas var dessutom mycket starkt

hos familjerna och tankar om döden förskjöts.

En viktig del av behandlingen för föräldrarna var att få bra information om barnens

sjukdom och att bli erbjuden krishjälp.  I nästa avsnitt redogör vi för föräldrarnas

behov av information och krishjälp.

Behovet av krishjälp

Innan vi redogör för föräldrarnas behov sammanställer vi Davidsen-Nielsen & Leicks

(1995) förklaring av begreppen krishjälp och krisintervention.  De menar att

begreppet krishjälp är den första hjälp som ges när känslorna ”översvämmar” den som

drabbas av en kris och påpekar att det är viktigt att den som upplever krisen inte ska

lämnas eller känna sig ensam i sin kaotiska situation.  Krishjälpen är både fysisk och

psykisk omsorg.  Det kan röra sig om en varm dryck, en filt, en axel att luta sig mot

eller en kärleksfull beröring.  Krishjälpen kan ges både av det informella nätverket,

sjukhuspersonalen eller någon annan som är involverad.

Begreppet krisintervention är däremot en beteckning över det professionala aktiva

ingreppet, som kan vara nödvändigt från krisens första början.  Det kan röra sig om att

behöva “ta över kommandot”, eftersom ingripandet kräver att den som ger hjälpen ska

                                                                                                                                                                                         

26 Se Gunnel Drugge (1988) reference till A D Weismann (1979) som beskriver vuxna cancerpatienters
copingstrategier s. 179
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våga agera bestämmande och använda sin professionella identitet som legitimation för

handlingen.  Dessa två begrepp är oklara i det talade isländska språket och används

båda två i vardagsspråket som synonymer; det vill säga att krishjälp och

krisintervention betyder samma sak och utförs av professionella.  Det är så ordet

används i föräldrarnas beskrivningar och i det följande använder vi ordet krishjälp

som synonym för båda begreppen.

Sju av familjerna i undersökningen uttalade sig om att de hade velat ha ett erbjudande

om krishjälp i samband med diagnosbeskedet eftersom behovet av hjälp under dessa

omständigheter är starkt.  Krishjälpen borde skötas av professionella och borde ingå

som en självklar del av behandlingsprogrammet eller som en fader uttryckte det:

“Det är inte han med sprutan, utan han som ska prata med dig.”

Några familjer menade att krishjälpen, förutom att den fanns till för föräldrarna, även

borde finnas till för deras anhöriga eftersom, som en moder uttryckte det:

”Dessa kommer så lätt utanför.  De vet inte hur de ska bete sig .”

Förutom behov av krishjälp fanns ett stort behov hos föräldrarna av kontinuerlig

information från sjukhuspersonalen.  Föräldrarna ansåg att den borde vara

målmedveten och att den skulle upprepas flera gånger under behandlingstiden.  Med

en målmedveten information menade de att föräldrarna regelbundet eller efter behov

blev tillkallade till ett informationsmöte där det kartlades vad som redan hade blivit

åtgärdat, hur situationen var i dagens läge och vad som kunde tänkas finnas framöver i

behandlingen.  De ville också hålla sig informerade om tänkbar utveckling inom den

medicinska forskningen som berörde deras egna barns cancerbehandling.  En moder

förklarade att det gav hennes man styrka att hålla sig underrättad om

barncancerforskning och kunna diskutera med läkarna om undersökningar och deras

resultat.  Några av familjerna sökte själva information på bibliotek eller via Internet

eller blev hänvisade av sjukhuspersonalen till böcker som fanns tillgängliga på

sjukhuset.  En moder berättade att den bok som hon hade läst gav henne ett hopp,

eftersom hon upptäckte att det fanns stora möjligheter att överleva den cancertyp som

hennes pojke behandlades för.  Föräldrarna var eniga om att okunnighet skapar ångest



42

och anser därför att det är viktigt med en bra information.  Föräldrarna önskade,

likadant som med krishjälpen, att det hade funnits utrymme för information till deras

närstående, eftersom de oftast var i lika stort behov av information som föräldrarna

själva.  En mor sa dessutom att hon inte hade någon möjlighet på grund av chocken att

informera sina anhöriga om sjukdomens gång.

När människor befinner sig i chockfas förekommer blockeringar som gör att de har

svårt att ta emot och komma ihåg information.  (se Cullberg 1983, Jakobsen, 1984).

Föräldrarna i undersökningen var överens om att informationen som de gavs redan i

behandlingens början mer eller mindre gick dem förbi.  De ansåg sig behöva

information, men att den inte fick vara för ingående i behandlingens början vilket en

moder beskrev:

”Om jag tänker tillbaka var det en hel massa som sa’s den första dagen.  Läkarna förklarade

mycket noga vad vi kunde förvänta oss av behandlingen, men vi var på intet sätt mottagliga

för det som sa´s förutom en väldigt liten del.  Direkt efter att man får diagnosen är man total

ute och kör som gör att man begriper inte vad som sägs.”

Eftersom informationen som ges i behandlingens början på grund av chocken till stor

del går förbi föräldrarna vill de få upprepad information om sjukdomen; hur förloppet

kan se ut och vad det är som kan förväntas komma att inträffa under behandlingstiden.

I detta kapitel har vi beskrivit föräldrarnas upplevelse av behandlingstiden och deras

behov av krishjälp och information.  Vi har också berört vikten av att ha möjlighet att

bearbeta krisen.  I nästa kapitel ger vi en överblick hur familjerna har kunnat anpassa

sig till vardagslivet igen efter behandlingens slut.

7. Vardagslivet efter behandlingen

Barnen

De sjuka barnen var i åldrarna fyra månader till sex år gamla när de insjuknade i

cancer och deras behandlingstid varierade från fem månader till två år beroende på

arten av cancer.  Föräldrarna berättade att de flesta barnen hade en positiv upplevelse
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av sjukhusvistelsen och menade att behandlingen som sådan inte har haft någon

långsiktig psykisk inverkan på dem.27  När behandlingen var över fick barnen i alla

familjerna all den tid de behövde för att återanpassas i hemmet, innan de började

återvända till daghem eller skola.  De mödrar som förvärvsarbetade innan barnen

insjuknade återvände så småningom till arbetsmarknaden när de tyckte att det passade

barnen bra att ägna sig åt nya uppgifter utanför hemmet, det vill säga gå till daghem

eller skola.

Tiden som förskolebarnen behövde för inskolning på daghemmen varierade men alla

behövde längre tid än genomsnittet för friska barn (en till två veckor).28  En moder

vars pojke hade en daghemsplats innan han blev sjuk berättade att hennes son som var

färdig med behandlingen på våren inte ville lämna hemmet under en tid efter

hemkomsten.  Så småningom återvände han till daghemmet under sommaren och först

under hösten hade han återanpassats.  En annan moder berättade att hennes dotter,

som var två år när hon insjunkade i cancer, fick en daghemsplats ett år efter

behandlingens slut.  Flickan behövde en lång inskolningstid och föräldrarna kunde

inte gå bort från hennes sida en enda sekund de tre första veckorna.  I början hade hon

mycket liten kontakt med de andra barnen, men fadern beskrev henne som:

”..en klämd rot som blommade efter anpassningstiden”.

Två barn, en pojke och en flicka, började skolan efter behandlingens slut.

Anpassningen till skolan fungerade bra hos pojken, vars cancerbehandling var relativt

kort, medan det tog längre tid för flickan som fick över två års behandling.

Föräldrarna till flickan beskrev hennes situation:

”En dag slutade hon bara på sitt daghem, blev indlagd på ett sjukhus och kom ut två år

senare.  När hon började skolan var hon inte socialt förberedd.  Hon visste inte hur hon

skulle bete sig i en grupp; kunde inte kommunikationsreglerna”.

                                                                
27 Kazak and Meadows 1989, Sawyer et al. 1995, 1997 (ref. Michael G Sawyer 1998) har studerat barn
som överlevt cancer och behandlats i åldrarna 0 - 6 år.  Studieresultat visar att barnen inte befinner sig i
större risk än sina jämnåriga när det gäller känslomässiga eller beteendemässiga störningar.
28Enligt muntlig uppgift från en anställd hos Byrån för Barnomsorg, Reykjavik dec. 1999.
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Flickan hade på grund av sjukdomen blivit hämmad i sin sociala utveckling och inte

lärt sig hur man fungerar och beter sig i en grupp bland andra barn.

Vi frågade föräldrarna om de ansåg att sjukdomen hade haft långsiktig fysisk

påverkan på barnen med tanke på deras utveckling.  Några föräldrar hade en

misstanke om att behandlingen faktiskt hade orsakat en försenad fysisk utveckling (jfr

Hólm, 1998, Kristinsson, 1997).  Trots det sa två föräldrar att de inte ”bekymrade sig

så mycket över det” då barnen visade framsteg och som en moder sa:

”Nu efter fem år kan han nästan springa upp och ner för trapporna som hans jämnåriga

gör.”

Vid intervjutillfällena uppgav föräldrarna att samtliga barn var nöjda med att vara på

daghem eller i skolan.

Syskonen

När det gäller syskonen till de sjuka barnen finns fortfarande idag bekymmer i två

familjer.  Syskonen visar beteendeproblem i form av aggressivitet.  I dessa familjer

förekom under behandlingstiden andra traumatiska kriser bland annat skilsmässor (jfr

Hillgaard m.fl., 1993).29  Med tanke på syskonens psykiska utveckling är det viktigt

att vara uppmärksam på deras reaktioner och att det finns någon som bemöter deras

känslor.  I övrigt anser föräldrarna att syskonen har klarat sig bra.

Föräldrarna

Alla föräldrar uppgav att de hade lyckats anpassa sig relativt bra till vardagslivet igen.

Några var säkra på att sjukdomen är botad samtidigt som de berättade att rädslan för

att barnet skall insjukna igen fortfarande finns kvar.  En fader berättade att han blir

mycket rädd när hans barn blir sjukt för då letar han efter blåmärken, som är ett av

sjukdomens symtom.  En moder sa att när hennes barn får feber blir hon rädd.  I övrigt

sa föräldrarna att de i sitt vardagsliv inte tänkte så ofta på behandlingstiden och en av

mödrarna sa:  ”Det har snöat över det en hel del.”

                                                                
29 Jfr. avsnitt Flera traumatiska kriser s. 24.
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I samtalen med föräldrarna blev de tillfrågade om hur de psykiskt hade kunnat

återanpassa sig till vardagslivet.  Det visade sig att där det fanns ett välfungerande

informellt nätverk fick föräldrarna bra stöd för att ta sig igenom den traumatiska

krisen.  Bland dessa fanns även de som hade behandlats av SKB´s psykolog vilken de

menade hade varit till stor hjälp.  Av de andra familjerna som inte upplevde något

stöd från sitt informella nätverk fanns det några som sökte hjälp hos SKB´s psykolog,

vilket de också ansåg vara av stor vikt för dem för att ha kunnat bearbeta den

traumatiska krisen.  Föräldrar som varken upplevde stöd från det informella nätverket

eller sökte professionell hjälp för sina bekymmer av psykisk karaktär, beskrev att det

finns stunder när de mår riktigt dåligt och funderar om de ändå inte ska söka

professionellt stöd.

De flesta av föräldrarna har fortfarande kontakt med SKB och deltar i deras

aktiviteter.  De upplever det som ett positivt stöd och några uttryckte att kontakten

med SKB dessutom gav dem möjligheter att förmedla deras erfarenheter vidare till

andra föräldrar.

8. Konklusion och diskussion

I uppsatsens inledning beskrev vi att vi ville ta reda på och beskriva vad det är som

händer i familjen som får veta att deras barn har en livshotande sjukdom.  I våra

intentioner låg också att söka kunskap om och förmedla hur de bemästrar

omständigheterna under behandlingstiden och hur familjerna klarar av att anpassa sig

till vardagslivet efter behandlingens slut.  Genom att intervjua föräldrar till åtta

tidigare cancersjuka barn har vi fått ta del av deras beskrivningar och upplevelser och

genom att fylligt redogöra för vårt empiriska material har vi försökt förmedla detta

vidare.  Med denna vår delvis nyvunna kunskap och erfarenhet för ögonen,

tillsammans med de tidigare redovisade omständigheter som familjer med cancersjuka

barn kan befinna sig i, har vi också ambitionen att med hjälp av ett kristeoretiskt

resonemang om möjligt ytterligare försöka förstå föräldrarnas upplevelser.  Vi tar här,

om än mycket kort, även upp några av våra funderingar kring vad som skulle kunna

göras för underlätta för familjer med barn som insjuknar i cancer.
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Diagnosbeskedet – det första  traumat

Det är en smärtsam traumatisk upplevelse för föräldrarna att få ett besked om att deras

barn har en livshotande sjukdom.  Enbart ordet cancer skrämmer och föräldrarna

upplever ett hot i samband med diagnosen (jfr Drugge, 1988, Lillrank, 1998).  För

föräldrarna är diagnosbeskedet en vändpunkt i deras liv som förorsakar ett omedelbart

och djupt trauma och de skakas i grunden av sin existens.  De reagerar alla med ett

chocktillstånd och beskriver känslor som kaos, blockering, rädsla, ångest, vrede och

dödsrädsla.

Människor som drabbas av en akut kris ger ofta utlopp för starka reaktioner och

bemötandet av dem är därför ofta avgörande för hur krisen genomarbetas (se

Cullberg, 1998).  Några föräldrar beskriver starka aggressionsyttringar i samband med

diagnosbeskedet.  Känslor som vrede, vilka är vanliga vid kriser följde föräldrarna

under behandlingstiden och fanns fortfarande kvar vid intervjun trots att beskedet vid

den tidpunkten låg flera år tillbaka i tiden (jfr Drugge, 1988).30

Vi delar där Cullbergs uppfattning om att det därför är viktigt att känna till detta och

att se till att känslorna kan uttryckas och bearbetas för att i möjligaste mån dämpa

påfrestningen på föräldrarna och deras omgivning senare under behandlingstiden (se

Cullberg, 1998 s. 40).  Föräldrarna behöver hitta vägar för att få utlopp för sin vrede

för att inte fastna i den och personal som har kunskap om kris- och försvarsreaktioner

borde kunna ta hand om detta (jfr Jacobsen, 1984, Drugge, 1988).

Föräldrarna berättade att de hade behov av professionell hjälp av psykologisk art när

de fick diagnosbeskedet fastställt, men att de hade lämnats ensamma med sin chock

och sitt kaotiska tillstånd.  Drugge (1988) pekar på en liknande situation och skriver:

“Patienterna berättar att hjälpen uteblev när de som bäst behövde den.” (s. 55).

Behandlingstiden- krisens centrum

Den litteratur som behandlar psykiska kriser talar om att människor, som befinner sig

i ett chocktillstånd, aldrig skall lämnas ensamma i sitt kaotiska tillstånd eftersom

”..individens psykiska energi är totalt upptagen med orienteringen i tillvaron.  Ytligt

                                                                
30 Se Cullberg (1998, s.40).
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sett kan den drabbade verka oberörd – bakom fasaden är dock allt ett kaos, och

ingenting av det som händer kan förstås eller ges någon mening.”  (Cullberg, 1998 s.

36).  Parallellt med den medicinskt utbildade personalen anser vi att det borde finnas

personal som känner till hur människor i kris reagerar för att bemöta dem i deras

kaotiska tillstånd.  Vår uppfattning är att det skulle kunna bidra till att krisprocessen

hos de föräldrar som varken känner eller söker stöd kommer igång och ger dem

möjlighet att bearbeta krisen.

För att en sådan krisbearbetning skall vara möjlig måste familjerna även känna

förståelse från och tillit till nätverket.  Stöd från familjernas nätverk, antingen det

kommer från de anhöriga eller från professionella, är överhuvudtaget av stor betydelse

och en viktig resurs som vi genom denna studie har erfarit påverkar familjernas

välmående.  Det kan kännas förvirrande för de krisdrabbade föräldrarna att fatta

viktiga beslut baserade på många olika råd.  Det skulle därför kunna vara en fördel för

familjerna om stödet organiserades så att det förmedlades av en person, då råd från

människor i nätverket kan vara lika många som antalet individer.  Hillgaard m.fl.,

(1993, s. 93) har liknande uppfattning och påpekar: ”..det kan vara nödvändigt att

utnämna en “samordnare”, som ansvarar för att de olika hjälparna samordnar sina

insatser på ett klokt sätt.”

Vägen tillbaka till vardagslivet

De flesta av föräldrarna menade att de hade kunnat bearbeta krisen antingen genom

hjälp från det informella nätverket eller från professionella.  Enligt Cullberg (1983, s.

145) kan individen leva ”..med det förgångna som ett ärr som alltid kommer att finnas

men som inte behöver hindra livskontakten.”  Han menar, att om den som drabbas av

kris får möjlighet att kunna arbeta sig igenom den och inte låsas i en bitterhet, kan en

nyorientering ske fast sorgen finns kvar (a.a. 1983, 1998).  Vi menar att föräldrarna

kan komma fram till nyorienteringsfasen om de får möjlighet att bearbeta

krisupplevelsen, som de flesta verkar ha kunnat göra.31

                                                                
31 Se beskrivning av Cullbergs krisfaser i kapitel 3, s.10.)



48

Avslutande reflektioner

Våra frågor om vad som händer i familjen när ett barn insjuknar i cancer har genom

detta arbete till viss del blivit besvarade.  Samtidigt har nya undringar gjort sig

gällande.  Tidpunkten för diagnosbeskedet upplevs av de föräldrar som vi har träffat

mycket starkt känslomässigt laddat – stunden när de får veta att deras barn faktiskt har

cancer.  Vad är det för mekanism som utlöses när de hör ordet cancer och då enbart

ser döden framför sig?  Detta trots det faktum att prognosen för barn som insjuknar i

cancer ständigt har förbättrats och att möjligheterna att bli helt botad för många av

dem faktiskt är mycket stora.  Handlar det möjligen om hur denna information ges till

föräldrarna eller kanske om att den av olika anledningar inte når föräldrarna?  Eller

beror rädslan på att det trots allt finns en risk för att barnet skall dö och att denna

vetskap i sig påminner, såväl föräldrarna som den personal som skall förmedla

beskedet om diagnosen, om den egna förestående och oundvikliga döden?  För oss

vuxna som drabbas av en cancersjukdom är chanserna att bli helt botade inte lika goda

som för barnen.

Behandlingstiden på sjukhuset är en annan period som vi har fått ganska mycket

kunskap om och insyn i.  Av olika skäl är själva behandlingen förenad med stora

svårigheter för såväl det sjuka barnet, de syskon som finns i familjen, föräldrarna och

även de närmast anhöriga.  Däremot vet vi inte lika mycket om hur vardagslivet efter

behandlingstiden har gestaltat sig, vilket också återspeglas i det korta avsnittet om just

denna tid.  De flesta av föräldrarna ger oss en bild av att anpassningen tillbaka till den

vardagliga tillvaron har fungerat bra – att de har klarat av att bearbeta krisen.  Men på

samma gång tar några av dem upp att de ändå blir rädda så snart barnet får feber eller

visar minsta sjukdomstecken.  Att de inte pratar med oss så mycket om tiden efter

behandlingen kanske beror på lättnaden över att barnet faktiskt överlevde cancern och

varken vill eller orkar tänka sig in i något annat efter den svåra tiden som de har

bakom sig?

Vår nyfikenhet, att få veta mera om vad som händer i vardagslivet efter sjukdomen,

får åtminstone tills vidare stilla sig och stanna vid dessa obesvarade frågor.  Detta dels

med hänsyn till etiska ställningstaganden där föräldrarna står i första rummet, men

också beroende på att vi för tillfället är tillfredsställda med att ha kunnat avsluta detta
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arbete.  Framtiden får utvisa om vi framöver får möjlighet att gå vidare med

ytterligare studier inom vårt intresseområde.
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