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SAMMANFATTNING 
 Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva långvarigt sjuka barns 
upplevelser av tröst samt vilka och vad som tröstar barn, föräldrar och en sjuksköterska. 
Avhandlingen omfattar fyra delstudier. Långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska 
har intervjuats och barnen har ritat teckningar. 
 I delstudie I var syftet att undersöka vad barn med långvariga sjukdomar berättar 
muntligt och i teckningar om sina upplevelser av att bli tröstade. Sju barn i åldern 4-10 år, 
med olika långvariga sjukdomar, beskrev under intervju sina upplevelser av tröst och ritade 
teckningar. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys, vilket utmynnade i fyra teman: att 
vara fysiskt nära sin familj, att känna sig trygg och säker, att sjuksköterskor finns till hands 
för barnen och att barnen finns till hands för sina föräldrar och syskon. Resultatet visar att 
barnen litade på sjuksköterskors kunskap och yrkeskunnande, vilket var en förutsättning för 
att kunna känna sig trygg och hemma på sjukhus. Att vara nära sin familj upplevdes än mer 
betydelsefullt för att uppleva tröst. 

I delstudie II var syftet att beskriva föräldrars upplevelser av vad som tröstar 
dem när deras barn insjuknat i cancersjukdom. Nio föräldrar till barn i åldern 3-9 år, som var 
inlagda på vårdavdelning och hade genomgått sin första behandling, intervjuades. 
Innehållsanalys utmynnade i fem teman: att uppleva tröst genom att vara nära sitt barn, att 
uppleva tröst genom barnets styrka, att uppleva tröst genom att känna sig hemma på 
vårdavdelningen, att uppleva tröst genom att vara en familj och genom att vara hemma samt 
att uppleva tröst genom stöd från sociala nätverk. I kommunion, en djup känsla av gemenskap 
med barnet och personer i sociala nätverk, upplevde föräldrarna en ny vardag som 
kännetecknades av att känna sig trygg i livet trots alla svårigheter och de upplevde stunder av 
hopp. 

I delstudie III var syftet att beskriva upplevelser av vad som tröstar ett allvarligt 
sjukt och senare döende barn, berättat av barnet, hans mamma och hans sjuksköterska. Barnet 
ritade teckningar. Fältanteckningar, teckningar och intervjuer analyserades med 
innehållsanalys, vilket utmynnade i fyra teman: att uttrycka känslor och bli redo för tröst, att 
vara i kommunion, att skifta perspektiv och att finna tröst genom att vara hemma. Resultatet 
visar att tröst för det svårt sjuka, senare döende barnet, innebar att barnet kunde uttrycka sina 
känslor som barnet ville, att familjen fanns nära och var involverade i omvårdnaden av barnet, 
att barnet kunde vårdas hemma och att barnet upplevde en förtroendefull relation med sin 
sjuksköterska.  

I delstudie IV var syftet att beskriva vem och vad som tröstar föräldrar, syskon, 
sjuksköterska och andra personer som tröstade ett svårt sjukt och senare döende barn, 
beskrivet av mamman och barnets sjuksköterska. Intervjuer från delstudie II analyserades med 
innehållsanalys och utmynnade i tio teman. Resultatet visar en bild av samverkande nätverk 
som kan finnas runt ett svårt sjukt barn. Den svåra situationen innebar att barnets familj bar en 
tung börda, men omgivna av ett tröstande nätverk som de kunde luta sig mot och dela lidande 
och ansvar med, kunde de finna tröst och trösta varandra.  

Resultatet i avhandlingen visar att de långvarigt sjuka barnen och föräldrarna 
fann tröst i att kunna dela lidande med varandra. Föräldrar och sjuksköterska fann tröst i att 
kunna dela lidandet och ansvaret med personer i sina sociala nätverk. Modellen om tröst 
(Norberg m fl, 2001) kunde användas för att ge struktur till diskussionen.  

 
Nyckelord: barn, barnsjukvård, cancer, familj, föräldrar, långvarig sjukdom, socialt nätverk, 
sjuksköterska, syskon, teckningar, tröst 
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ABSTRACT  
The overall aim of the thesis was to describe experiences of comfort for children 

with chronic illnesses, and who and what comforted children, parents and one nurse. The 
thesis comprises four studies and is based on interviews with sick children, parents and one 
nurse. The children also made drawings.   

In study I the aim was to examine how children with chronic illnesses narrate 
their experiences of being comforted in the hospital. Seven children 4-10 years old described 
in interviews their experiences of comfort and made drawings. Thematic content analysis 
revealed four themes: being physically close to one’s family, feeling safe and secure, staff 
being there for the children, and children being there for parents and siblings. The findings 
suggest that trusting the staff’s knowledge and professional skills is a prerequisite for children 
to feel “at home”, and safe in hospital. Being close to one’s family was essential for feeling 
comforted.  

In study II the aim was to describe what parents narrate as comforting them 
when their child was suffering from cancer. Interviews were performed with nine parents, 
eight mothers and one father, of children aged 3-9 years, who were admitted to a pediatric 
oncology ward and had undergone their first treatment. Content analysis revealed five themes: 
experiencing comfort from being close to the child, deriving comfort from the child’s 
strength, from feeling at home on the ward, from being a family and being at home, and 
deriving comfort from support of social networks. In communion with the child and others, 
the parents built a new normality perceived as being at home in life, despite all their 
difficulties. Within the frame of communion the parents experienced moments of hope.  

In study III the aim was to describe what comforted a seriously ill and finally 
dying child, as revealed by the child, his mother and his nurse. Field notes, drawings and 
interviews were analyzed using content analysis that revealed four themes: expressing 
feelings and becoming ready for comfort, being in communion, shifting perspective and 
finding comfort in feeling at home. Based on the findings, comfort for an ill and finally dying 
child was interpreted as being about having opportunities to express feelings in the way the 
child chooses, the family being close and involved in care, and achieving feelings of being at 
home and having a trustful relationship with a special nurse.   

In study IV the aim was to describe who and what comforted the comforters of  
a seriously ill and ultimately dying child as described by the child’s mother and nurse. 
Interviews with a mother and a nurse from study III were analyzed by content analysis and a 
sociogram was outlined. The findings provided a picture of interacting social networks that 
can exist around a seriously ill child. The difficult situation meant that the child’s family 
carried a heavy burden. However, surrounded by a comforting network with which they could 
share both suffering and responsibility, they were able to find comfort and comfort each other.  

The findings from this thesis show that chronically ill children and parents 
found comfort from sharing suffering with one another. The parents and the nurse found 
comfort in sharing suffering and responsibility with persons in their social networks. The 
model of consolation (Norberg et al, 2001) could be used to give structure to the discussion.  

 
Keywords: cancer, child, chronic disease, comfort, drawing, family, nurse, parent, pediatric 
nursing, sibling, social network   
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INLEDNING 
I mitt arbete som barnsjuksköterska har jag haft förmånen att träffa många barn och ungdomar 

samt deras föräldrar och ibland syskon. De sjuka barnen var ofta mycket tålmodiga och 

duktiga. De lärde sig leva med sin sjukdom och blev på sitt sätt experter på den. Beskedet om 

en allvarlig diagnos och långvariga behandlingar och inläggningar gjorde de sjuka barnen och 

deras familjer ledsna och förtvivlade. Vi som arbetade med de sjuka barnen och deras familjer 

påverkades också av barnens och familjernas förtvivlan och sorg. De flesta sjuka barn kunde 

botas, en del fick långvarig behandling, men en del barn dog av den sjukdom som de led av. 

Under de 27 år som jag arbetade som barnsjuksköterska, såg jag många gånger att de sjuka 

barnen ritade teckningar. Då och då fick jag teckningar av barnen. Det hände ibland att barnen 

spontant pratade om vad de ritade eller pratade om något de funderade på medan de ritade och 

ibland frågade jag dem. Att rita, måla och göra teckningar var en bra sysselsättning som gick 

att göra även om barnen låg till sängs. En flicka som jag ofta skötte om under den tid som hon 

var svårt sjuk ritade mycket. En av de teckningar som hon ritade var en ambulans med vingar. 

Jag fick aldrig veta vad hon tänkte om teckningen, för en kort tid därefter dog flickan.   

 

Vid Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet har ett forskningsprojekt om tröst pågått 

under ledning av professor Astrid Norberg. Inom sjukvården ska vi bota, lindra och trösta 

patienter. Jag fick möjlighet att delta i projektet som doktorand för att studera upplevelser av 

tröst.   

 

Tröst är något som intresserat människor och finns beskrivet av författare, poeter och filosofer 

sedan lång tid tillbaka. Under medeltiden skrev Boethius om när han i djup förtvivlan i 

fängelse, dömd till döden, finner tröst genom filosofin (Cavallin, 1987). Under 1400-talet 

skrev Manetti (Banker, 1976) om rätten att få gråta över sin sons död. Manetti ansåg att 

undertrycka sin sorg innebar att bruka våld på sin själ och han sökte tröst i litteraturen. I 

folksagor, till exempel Snövit och Askungen, förekommer både sorg och tröst. Sagor kan 

lindra, trösta och ge mod (Devereaux Jordan, 1997). Astrid Lindgren skrev för både barn och 

vuxna om sina tankar om tröst, om gott och ont, om etik och medmänsklighet (Gaare & 

Sjaastad, 2004, s. 65-76). I hennes bok Bröderna Lejonhjärta tröstar Jonatan sin lillebror med 

Körsbärsdalen och landet Nangijala, där han ska bli frisk och stark igen (Lindgren, 1973). 

Dagerman poängterade människans omättliga behov av tröst och konstaterade ”Ingen kan 

räkna upp alla de fall, när tröst är av nöden” (Dagerman, 1955, s. 286). I veckopressens 
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problemspalter och i pratshower i TV jämför människor sin egen situation med andras och 

kan finna tröst i att veta att andra har det värre än de själva (Sköld, 2003, s. 202-207). Birro 

(2007) har skildrat tröstens betydelse när han förlorade sitt ofödda barn och behövde tröst och 

han anser att ”vi är varandras tröst” (s. 120). Föräldrar vars barn insjuknat i cancersjukdom 

har skrivit om sin sorg och vad som har tröstat dem under barnets sjukdomstid och 

förestående död. Housden (2003) skildrar sin dotters cancersjukdom och död och vad som 

tröstade barnet och henne själv under dotterns sjukdomstid, som till exempel en utflykt eller 

att göra något tillsammans med barnet och familjen hemma. Ekner (1974) skrev om sin sjuka 

dotter och hennes sjukdomstid och den tröst han som förälder fann genom barnets inre styrka.  

 

Tröst finns också beskriven i folklig läkekonst. Gamla huskurer mot sjukdom och smärtor 

anses vara tröstande för den som är sjuk (Kolf, 2001, s. 11-15). Kolf beskriver att sådant som 

användes under barndomen för att trösta vid sjukdom kan kännas välbekant när den vuxne blir 

sjuk, som till exempel värmedyna, massage, att dricka varmt eller att bli stoppad i säng och 

ompysslad. Kolf menar också att mänsklig kontakt är viktig, som tröst både för den som är 

sjuk och för den som vårdar. Inom omvårdnad var Florence Nightingale en av de första att 

beskriva att patienter behöver tröst (Skretkowicz, 1993). I litteratur från början av 1900-talet 

finns beskrivningar av hur viktigt det är att trösta patienter och att detta ingår i sjuksköterskors 

arbete. ”Den sjuke behöver en hand, som förmår bringa hans egen oro att lägga sig, en röst, 

vars milda, lugnande tonfall kan lugna upproret i hans inre” (von Zedlitz, 1911, s. 75).  

 

 

BAKGRUND  

Tröst  
Ordet tröst kommer från fornsvenskan och har betydelsen förtröstan, trygghet och hugnad 

(Svensk etymologisk ordbok, 2010). Synonymer till tröst är uppmuntran, vederkvickelse, 

förtröstan, lindring, lisa, lättnad, stöd, hjälp och hugsvalelse (Svensk synonymordbok, 2001). 

En semantisk analys av det svenska ordet tröst (Mattsson-Lidsle & Lindström, 2001) visar att 

tröst hör ihop med ord som lugn, glädje och lättnad. 

 

I engelska språket finns flera ord som alla översätts som tröst i svenskan; comfort, 

consolation, solace och soothing (www.tyda.se).  Comfort kommer från latinet; “com = 
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together, fortis = strong, to strengthen, to sooth in distress or sorrow, to ease the misery or 

grief, relief from pain, grief and distress”. Det engelska ordet comfort är både ett substantiv, 

tröst, och ett verb, att trösta eller att hjälpa någon finna tröst.  Synonymer är to console, 

consolation och to sooth (Webster’s Dictionary, 1968, s. 362). Consolation kommer från 

latinet; “consolario, to console, a person or thing that consoles.” Synonymer är alleviation, 

comfort, relief, solace, support (Webster’s Dictionary, 1968, s. 390). Solace kommer från 

latinet; “solatium, to solace, to comfort, to relieve in affliction, something that eases or 

relieves” (Webster’s Dictionary, 1968, s. 1725). Soothing beskrivs som “the act of comforting 

or assuaging” (Webster’s Dictionary, 1968, s. 1731). Comfort beskrivs i Merriam-Webster 

uppslagsverk som “to give strength and hope to (cheer)”, “to ease the grief or trouble of 

(console)” (www.merriam-webster.com/dictionary/comfort). Ett flertal begreppsanalyser av 

det mest använda engelska ordet för tröst (comfort) visar att ingen konsensus finns vad gäller 

innebörden av tröst (Malinowski & Leeseberg Stamler, 2002; Siefert, 2002; Tutton & Seers, 

2003).  Horton (1988, s. 3) använder termen ”solace” i betydelsen tröst vid existentiell smärta, 

”comfort” används i betydelsen tröst men också om bekvämlighet, ”soothing” associeras ofta 

med att trösta barn och ”consolation” används om tröst vid förluster. I denna avhandling 

används termen tröst för att täcka betydelsen av comfort, consolation, solace och soothing. 

Litteratur söktes under hela avhandlingsarbetet med fokus på upplevelser av tröst i 

databaserna Academic Search Elite, CancerLit, CINAHL, MEDLINE, PsycInfo och PubMed. 

Manuell sökning har gjorts i pediatriska omvårdnadstidskrifter, referenslistor och böcker. De 

sökord som användes var comfort, consolation, solace och soothing vilka kombinerades på 

olika sätt med experience, emotion, child, parent, family, sibling, nurse, pediatric nursing, 

pediatric oncology, cancer, death, palliative care och chronic illness.  

 

Tröst i omvårdnad 
Tröst förekommer i samspelet mellan människor och har studerats inom omvårdnadforskning 

av till exempel Talseth (2001), Ågren Bolmsjö (2002), Roxberg (2005), Santamäki Fischer 

(2007) och Dahlqvist (2008). Upplevelsen av tröst visar stor bredd och komplexitet, från att 

finna tröst i upplevelsen av släta, svala lakan när man är febrig eller oförmögen att ta hand om 

sig själv till att finna tröst när existentiella frågor om liv och död aktualiseras (Santamäki-

Fischer & Dahlqvist, 2009, s. 115-135). Kolcaba (1991; 1994, 2001; 2003) beskriver tröst 

som ett stärkande tillstånd, i vilket människors behov av lättnad (relief), lindring (ease) och 

mentalt gränsöverskridande (transcendence) tillgodoses i fysiska, psykospirituella, 
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sociokulturella och miljöberoende dimensioner. Morse (1992) anser att patientens upplevelse 

av tröst är det yttersta målet med omvårdnad. Tutton och Seers (2003) visar att begreppet tröst 

kan användas för att beskriva både något av vad sjuksköterskor gör och hur patienter upplever 

den omvårdnad de får. Morse (1992; 2000; 2001) har beskrivit att sjuksköterskan kan bidra 

till upplevelsen av tröst genom beröring, lyssnande och samtal. I utbildningssammanhang har 

tröst studerats av Öhlén och Holm (2005), där resultatet visar att studenter utvecklade sin 

förståelse för tröst och fick en ökad förståelse av människors behov av tröst.   

 

En modell om tröst 
En modell om tröst som en icke-linjär process har konstruerats av Norberg, Bergsten och 

Lundman (2001). I modellen, se Figur 1 (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009, s. 131), 

beskrivs aspekterna tröstfärdig (att bli redo för tröst), kommunion, dialog och 

perspektivskifte, vilka är varandras förutsättningar och som bildar en helhet. 

 

 

 
 

Figur 1 

Modellen om tröst (bearbetad från Norberg m.fl., 2001).    

 

Att bli redo för tröst, tröstfärdig, innebär att både den som lider och den som förmedlar tröst 

är öppen, närvarande och tillgänglig. Både den som lider och den som förmedlar tröst inser att 
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det svåra, förlusten, har inträffat. Den som lider kan då öppna sig och uttrycka sitt lidande. 

Den som förmedlar tröst kan genom att till exempel ta hand om praktiska sysslor skapa 

utrymme och tid för den som lider. Den som förmedlar tröst finns till hands, stannar kvar och 

lyssnar till den som lider, utan att på något sätt värdera vad som sägs (Norberg m fl, 2001).  

 

Termen kommunion används i betydelsen av en djupt delad upplevelse av samhörighet och 

deltagande. Genom öppenhet, närvaro och tillgänglighet skapas tillit. Tilliten mellan den som 

lider och den som förmedlar tröst möjliggör att den som lider kan uttrycka det svåra, vilket för 

stunden kan öka smärtan. Den som förmedlar tröst finns vid den lidandes sida och delar 

lidandet genom närvaro och en delad känsla av samhörighet. Det är i kommunion känslor av 

sårbarhet, sorg, ilska och hat kan uttryckas. Kommunion förmedlar tröst genom upplevelser i 

perspektivskiftet som kännetecknas av upplevelser av meningsfullhet, hemmastaddhet och 

transcendens (Norberg m fl, 2001). Stern (1985, s 139-147) beskriver kommunion som 

delande av affektiva tillstånd, till exempel att mamma tonar in i spädbarnets känslor och 

därigenom förstår vad det upplever.  

 

Norberg med flera (2001) beskriver den verbala dialogen som, om den sker i kommunion, kan 

leda till perspektivskifte. I den tröstande dialogen får den som lider utrymme att i kommunion 

uttrycka och dela det svåra och så småningom komma till nya insikter. Den tröstande dialogen 

ger ny förståelse av det svåra som har hänt. När det svåra har delats i kommunion och i 

tröstande verbal dialog, kan den som lider uppleva att perspektivet ändras, bli fri från mörka 

och förlamande känslor och få en känsla av hur hon/han kan förhålla sig till lidandet och se 

det ur ett annat perspektiv. Perspektivskiftet kan hjälpa den lidande att komma bort från 

förtvivlan och/eller uppleva mening trots lidande, det vill säga tröst (Norberg m fl, 2001).  

 

Modellen om tröst beskriven av Norberg med flera (2001) har använts för tolkning av tröst till 

personer med demenssjukdom (Norberg, 2001), i studier om tröst till psykiskt sjuka personer 

som gjort upprepade självmordsförsök, deras anhöriga och deras vårdare (Talseth, 2001; 

Talseth, Gilje & Norberg 2001; Gilje, Talseth & Norberg, 2005; Gilje & Talseth, 2007), om 

äldre personers upplevelse av tröst (Santamäki Fischer, Nygren, Lundman & Norberg, 2007; 

Santamäki Fischer, Lundman & Norberg, 2010), om hur studenter själva finner tröst 

(Dahlqvist, Söderberg & Norberg, 2008) och om tröst till personer med svårläkta sår (Lindahl, 

Norberg & Söderberg, 2007). 
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Tröst för patienter  
Hur sjuksköterskor tröstar patienter har studerats inom omvårdnadsforskning. Roche-Fahy 

och Dowling (2009) visar i en studie inom palliativ vård visar att sjukvårdspersonal tröstade 

patienter genom tal, genom beröring, genom att lyssna och genom närhet till patienten. Vidare 

visar studien att i en stressfylld miljö var det svårt att frigöra tid och att hitta en ostörd plats 

för samtal och tröst. Sjuksköterskor ansåg att arbetet att trösta patienter inte alltid var synligt 

och att det innebar ett emotionellt arbete för dem. Johansson, Roxberg och Fridlund (2008) 

studerade tröst bland sjuksköterskor, som var yrkesverksamma inom olika områden som till 

exempel rehabilitering, kirurgi, neurologi och distriktsvård. De intervjuade sjuksköterskorna 

ansåg att genom att visa känslighet för patientens behov i olika situationer, vilket innebar 

fysisk närhet, närvaro, att lyssna på och tala med patienten, kunde denne finna tröst. I andra 

situationer undvek sjuksköterskor att trösta när patienten inte var redo. Otillräcklig tröst 

beskrevs bero på att för lite tid fanns och att det inte går att trösta den som inte är tillgänglig.   

 

Inom omvårdnadsforskning har också patienters upplevelse av tröst studerats i ett flertal 

studier. Morse, Bottorff och Hutchinson (1994) fann i en studie att sjuka och skadade 

patienter i traumavård kunde finna tröst när de upplevde att behandlingar och stöd hjälpte dem 

att fungera så normalt som möjligt och gav dem möjlighet att försonas med sitt lidande. 

Morse, Bottorff och Hutchinson (1995) studie om patienters levda erfarenhet av tröst visar att 

så länge kroppen fungerade som den skulle togs den för given, men när den inte fungerade 

upplevde patienter smärta, lidande och förluster, vilket kunde lindras bland annat genom att 

hjälpa patienten skifta fokus och ta kontroll över situationen.  

 

Rasmussen, Jansson och Norberg (2000) fann i en studie inom palliativ vård på hospice att 

döende patienters upplevelse av omvårdnad och miljö på hospice gav en känsla av helhet och 

samhörighet, vilket tolkades som hemmastaddhet. En studie av Wilby (2005) visar att 

patienter inom onkologisk vård beskrev att de upplevde tröst genom den hjälp sjuksköterskor 

kunde erbjuda att mildra symtom och påfrestningar orsakade av sjukdomen. Patienter 

tröstades av sjuksköterskor som visade omsorg om dem och som var närvarande genom att 

visa genuint intresse. Öhlén och Holm (2006) fann i en studie att kvinnor som led av 

bröstcancer fann tröst genom samhörighet med andra, familjens delaktighet i sjukdomen och 

genom att fokusera framåt i sitt liv. Andra människors närvaro gav en upplevelse av att inte 

kämpa ensam i en osäker tillvaro.  
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En studie av Lindahl, Norberg och Söderberg (2007) visar att personer med illaluktande sår, 

upplevde tröst i känslan att känna sig ren och hel trots såren och att bli respekterade och 

betraktade som personer. Studien visar på betydelsen av att se personen bakom sjukdomen. 

En intervjustudie av Langegård och Ahlberg (2009) visar att patienter vårdade på hospice, 

fick tröst genom att uppleva en känsla av sammanhang, genom självkontroll, genom 

bekräftelse av sjukvårdspersonal samt genom att acceptera sin situation. Patienter beskrev 

frånvaro av tröst när sjukvårdspersonal var för gladlynta eller inte kunde tolka patientens 

känslotillstånd.   

 

Tröst för anhöriga 
Anhörigas behov av tröst har studerats av bland annat Mores och Pooler (2002), som i en 

observationsstudie visar att anhöriga till patienter på traumaenhet fann tröst i att vara nära sina 

sjuka eller skadade anhöriga och i samspelet mellan dem observerades att de anhöriga tröstade 

varandra. De uttryckte behov av tröst i sitt kroppsspråk, vilket noterades av andra 

familjemedlemmar. När sjuksköterskor observerade att anhöriga led tröstade de, speciellt när 

de anhöriga var ensamma eller om det var ett barn. I en annan observationsstudie av Morse 

(1992) på traumaenhet visas att sjuksköterskor var måna om att involvera den sjukes anhöriga 

för att trösta patienten, men också att sjuksköterskor frågade efter anhöriga, brydde sig om 

dem och tillbringade tid med dem. Talseth, Gilje och Norberg (2001) visar att anhöriga kunde 

finna tröst genom att vara tillsammans med den som var sjuk och genom att den sjuke fick 

den vård som behövdes.  

 

Sammanfattningsvis innehåller ovanstående studier en mångfald beskrivningar av vad som 

upplevs som tröst. Sjuksköterskor tröstar patienter genom att tala och lyssna, genom närvaro 

och genom känslighet för patientens behov. Gemensamt för patienter som upplevt tröst är att 

de blivit sedda, lyssnade på och respekterade som personer, att fysiska behov 

uppmärksammats och lindrats och att de inte lämnats ensamma med sitt lidande. Studierna 

visar också att det finns svårigheter att förmedla tröst bland annat beroende på att tid inte 

finns, att patienten inte är redo eller otillgänglig eller att sjuksköterskan inte kan tolka 

patientens känslotillstånd. I studier om anhörigas behov av tröst framgår att anhöriga tröstas 

av att sjuksköterskor ger dem tid och uppmärksamhet liksom att anhöriga ger varandra tröst.   
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Barn, lidande och tröst  

Långvarigt sjuka barns upplevelser av sjukdom, lidande och död 
Långvarig sjukdom kan definieras som sjukdom som påverkar barnets dagliga funktioner 

under en tid av tre månader per år (Perrin, Newacheck, Pless, Drotar, Gortmaker, Leventhal m 

fl, 1993). I Sverige utgörs cirka 20 % av befolkningen av barn i åldern 0-18 år (Statistiska 

Centralbyrån, 2010). Varje år insjuknar cirka 300 barn i olika former av cancer, antalet barn 

som insjuknar i diabetes är mer än 500 per år och ökar, cirka 1000 barn föds med 

hjärtsjukdom och 20-25 barn föds med ryggmärgsbråck (Folkhälsorapport, 2009). Långvarigt 

sjuka barn uppvisar många olika kroppsliga och psykosociala symtom, vilket får 

konsekvenser för det vardagliga livet. Långvarigt sjuka barn påverkas inte bara av olika 

sjukdomssymtom, utan också av inläggning och behandling på sjukhus, där de inte har 

kontroll över vad som ska hända och inte känner sig hemma i sjukhusmiljön (Sartain, Clarke 

& Heyman, 2000; Alcoser & Rodgers, 2003; Stewart, 2003).  

 

Barns upplevelse av sjukdom och sjukhusvistelse påverkas av ålder, tidigare erfarenheter och 

sjukdomens art (Sartain, Clarke & Heyman, 2000; Hurwitz, Duncan & Wolfe, 2004). 

Föräldrar fungerar i de flesta fall som en trygg bas för barnen (Bowlby, 1997, s. 177-330). 

Sjuka barn har ett ökat behov av föräldrars kärlek, omsorg och närhet. En sjukhusvistelse kan, 

speciellt bland mindre barn, väcka rädsla för att bli övergiven av sina föräldrar (Bowlby, 

1996; Malchiodi, 1999, s 13-20). Barns förståelse av sjukdom och död utvecklas från konkret 

förståelse till abstrakt och liknar från cirka 12 års ålder mer vuxnas. Barn i åldern 3-6 år kan 

förstå att människor drabbas av sjukdom, till exempel genom något i luften eller genom att 

smittas av andra. De förstår döden som tillfällig och inte bestående (Stillion & Papadatou, 

2002; Hurwitz m fl, 2004). I åldern 5-8 år kan barn oroa sig över smärta och vad som kan 

hända med kroppen. De kan förstå skillnaden mellan akuta och långvariga sjukdomar. Barn i 

denna ålder vet att en del sjukdomar är lättare och att andra är svårare och dödliga (Busch & 

Kimble, 2001). För barn i skolåldern kan rädslan över att förlora kontrollen och bli beroende 

vara den största källan till oro vid sjukdom. Från cirka 9-10 års ålder börjar barn förstå att 

döden är irreversibel, de oroar sig över att förlora sitt självbestämmande och har tankar om 

egen och andras död (Malchiodi, 1999; Busch & Kimble, 2001; Hurwitz m fl, 2004). Döende 

barn kan ofta förstå mer om sin sjukdom och död än vad föräldrar och vårdpersonal uppfattar 

(Bluebond-Langner, 1978, s 173-186; Sourkes, 1996). Barn som vårdas på sjukhus kan bli 

oroade av att se andra barns lidande och död då de förstår att lidande och död även kan drabba 
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dem själva (Stewart, 2003). Studier av Bluebond-Langner (1978, s 173-186) och Sourkes 

(1996) visar att barn kan vara medvetna om att de är sjuka utan att någon informerat dem 

genom att de känner sjukdomskänsla i kroppen och genom att de avläser föräldrars och 

vårdpersonals reaktioner.  

 

Långvarig sjukdom och sjukhusvistelse kan påverka barn på många sätt. Långvarigt sjuka 

barn, 6-10 år gamla, som intervjuades och ritade teckningar om sin uppfattning av 

vårdpersonalen, sjukhusmiljön och behov av information uttryckte att de var ledsna, saknade 

föräldrar, vänner och ibland husdjur när de vårdades på sjukhus. De kände sig rädda och 

ängsliga och led av restriktioner som sjukdomen medförde (Horstman & Bradding, 2002). 

Sjukhusvistelser stör barns dagliga liv med skola, kamrater och lek och de kan känna sig 

bortglömda och osäkra på sjukhus (Woodgate & Degner, 2003; Tomlinson, 2004; Schmidt, 

Bernaix, Koski, Weese, Chiapetta & Sandrik, 2007; Berrios-Rivera, Rivero-Vergne & 

Romero, 2008). Undersökningar och provtagningar kan tillfoga barn smärta och obehag 

(Schmidt m fl, 2007; Berrios-Rivera m fl, 2008). Osäkerhet var en av de största 

påfrestningarna för barn 9-12 år gamla som hade cancer. De förstod inte den information de 

fick om sin sjukdom och den osäkra prognosen gjorde att barnen inte visste om de skulle 

överleva sjukdomen (Stewart, 2003). Svårt sjuka barn i palliativ vård led av fysisk och 

psykisk smärta, rädsla, förlust av relationer till andra och upplevelser av ensamhet (Sourkes, 

1996; Kane, Barber, Jordan, Tichenor & Camp, 2000; Wolfe, Grier, Klar, Levin, Ellenbogen, 

Salem-Schatz m fl, 2000; Ewing, 2009).  

 

I en genomgång av litteratur om lidande bland långvarigt sjuka barn av Fochtman (2006) 

visas att barns lidande kan variera i intensitet, är beroende av olika situationer och sjukdomar 

samt varierar med barnets ålder. Barnen kopplade ihop lidande med intensiv smärta, 

påfrestningar och/eller andra symtom som orsakades av sjukdomen. Woodgate, Degner och 

Yanofsky (2003) fann att barn med cancersjukdomar i åldern 4-18 år hade svårt att beskriva 

sitt lidande. I en studie av Woodgate med flera (2003) användes både kvantitativa och 

kvalitativa metoder för att bättre förstå barns upplevelser av cancersjukdom. De cancersjuka 

barnen associerade lidande med en helhetsupplevelse av att vara sjuk i cancer. I studien 

framgår att barnens upplevelse av sjukdom och smärta även påverkade föräldrar och syskon 

och att föräldrars upplevelser i sin tur påverkade barnets upplevelse, varför, enligt författarna, 

barnets lidande bör studeras i familjekontext (Woodgate m fl, 2003).   
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Lekens, språkets och teckningars betydelse för sjuka barn 
Alla barn leker och när barn är sjuka kan rädsla och reaktioner bearbetas i lek. I lekaktiviteter 

finns läkande inslag, som när ett barn om och om igen leker och gestaltar det som har varit 

skrämmande och oförklarligt. Leken är ett sätt att göra en händelse möjlig att förstå och att ha 

kontroll över vad som händer (Haiat, Bar-Mor & Shochat, 2003). I lek kan sjuka barn 

kommunicera rädsla och sin kunskap om sjukdom (van Breemen, 2009). För ett döende barn 

kan leken till exempel handla om död och begravning. Bluebond-Langner (1978, s 185) 

beskriver en liten flicka, som visste att hon skulle dö och som begravde klippdockor i en liten 

ask. Sourkes (1996) beskriver en liten dödligt sjuk pojke, som medan han lekte med ett 

mjukisdjur konstaterade att djuret inte blev bättre. Leken fortsatte och han konstaterade att 

mjukisdjuret skulle dö.   

 

Yngre barn kan i teckningar förmedla sin kunskap och sina tankar och känslor om den 

sjukdom de lider av och barn i åldern 10-12 år, kan välja att skriva dikter, göra ett collage 

eller att skriva berättelser om sin sjukdom (Kubler-Ross, 1991, s 15-20). Döende barn kan 

välja att tala om döden i symboliska termer eller tala om andras död, till exempel fråga om 

mor- eller farförälders död eller oroa sig över att föräldrar ska dö. Trots att barn många gånger 

vet mer om sin sjukdom och förestående död än föräldrar och andra vuxna tror och förstår, 

kan det vara svårt att tala med barnet om sjukdom och död. Ibland väljer barn själva ut en 

person som de känner förtroende för, för att kunna samtala om döden (Sourkes, 1996).   

 

Att barn ritar teckningar som tidsfördriv och förströelse är välkänt inom barnsjukvård (Bach, 

1975). Det kan vara till stor hjälp för barn att måla, leka och lyssna på musik för att på så sätt 

kunna hantera rädsla. Enligt Councill (1993) kan små barns upplevelse av kroppen, smärta 

och andra symtom lättare förstås av personer i barnets omgivning om barnet får uttrycka sig i 

färger och former. Teckningar kan vara ett sätt att kommunicera med sjuka barn och göra det 

möjligt för barn att börja berätta om sina upplevelser av sjukdom (Bach, 1975; Parish, 1986; 

Sartain m fl, 2000; Wellings, 2001). Bradding och Horstman (1999) tillfrågade barn om deras 

uppfattning om sjukvårdspersonal, miljön i vilken de vårdades och behov av information. 

Nittionio barn i åldern 6-10 år, 50 barn med cancersjukdomar och 49 friska barn deltog i 

studien. Barnen intervjuades, ritade teckningar och kunde också skriva kommentarer. Enligt 

författarna är detta en metod som är anpassad för barn och kan underlätta för barn att uttrycka 

sina åsikter. Driessnack (2005) visade att teckningar i samband med intervjuer kan vara ett 

sätt att hjälpa barn att kunna uttrycka vad de anser och ett sätt att involvera barn i forskning. 
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Genom att uttrycka sig i teckningar behövde barnen inte enbart lita på sin verbala förmåga 

(Driessnack, 2005).   

 

Tröst under barn- och ungdomsåren   
Tröst behövs hela livet från tidig barndom till ålderdom när förluster och sorg drabbar oss. 

Barnets förmåga att finna tröst utvecklas tidigt. Stern (1985) studerade kontakten mellan 

mamma och barn. Genom att dela och tolka barnets känslotillstånd är mamman beredd att 

reagera och anpassar sig efter barnet. När barnet jollrar, jollrar mamman tillbaka, mamman 

anpassar sin imitation av barnet så att den harmonierar med barnets beteende och stämmer av 

sin takt med barnet så att den överensstämmer i rytm, varaktighet och form. Mamman och 

barnet delar affektiva tillstånd vilket Stern kallar ”communion” (Stern, 1985, s 139-148). Den 

första förlust som barnet upplever är avskiljandet från mamma eller annan primär vårdare. 

När barnet uppnått viss mognad kan ett övergångsobjekt fungera som en länk mellan barnet 

och mamman och ge tröst (Winnicott, 1953). Små barn kan till exempel använda sig av filtar, 

nallar och sånger för att trösta sig själva. Övergångsobjektet har en tröstande effekt på barnet. 

I takt med att barnet växer förlorar övergångsobjektet sin betydelse och ersätts senare av till 

exempel symboler (Winnicott, 1953).  

 

Studier har visat att lite äldre, friska barn kan finna tröst genom olika aktiviteter som att spela 

spel, se på TV, läsa, lyssna på sagor och berättelser, umgås med husdjur och genom att tänka 

på föräldrar och hemmet (Devereaux Jordan, 1997; Kaminski, Pellino & Wish, 2002; Pölkki, 

Pietilä & Vehviläinen-Julkunen, 2003). Unga friska personer kan använda sig av 

självtröstande handlingar som att lyssna på musik, tala i telefon, minnas positiva händelser, 

sjunga, gråta och promenera (Horton, 2002). Studier har också visat att vara tillsammans med 

familj och vänner kan upplevas tröstande, liksom att träna, vila och dra sig undan, vistas i 

naturen och att trösta andra (de Guzman, Perlas, Palacios & Peralta, 2006; Dahlqvist, 

Söderberg & Norberg, 2008). 

 

Tröst för sjuka barn   
I denna avhandling ligger fokus på barns upplevelser av tröst. I texten nedan nämns också 

studier där andra med hjälp av skalor skattar tröst för sjuka barn och studier som visar på hur 

sjuksköterskor tröstar barn och hur de uppmuntrar föräldrar att trösta sina barn. I studier av 
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Merkel, Voepel-Lewis och Malviya (2002) och Willis, Merkel, Voepel-Lewis och Malviya 

(2003) användes FLACC-skalan (Faces, Legs, Activity, Cry and Consolability) av 

sjuksköterskor för att skatta nyföddas och små barns smärta postoperativt genom att observera 

barnen. Med hjälp av skalan bedömdes bland annat barnets tröstbarhet (consolability). I en 

annan studie av de Jong, Baartmans, Bremer, van Komen, Middelkoop, Tuinebreijer och van 

Loey (2010) användes COMFORT-skalan vid observation av små barns smärta vid 

brännskador. Barnens smärta bedömdes utifrån olika kriterier som till exempel gråt, rörelser, 

muskeltonus och ansiktsuttryck. En teoretisk modell om tröst för sjuka barn och deras familjer 

finns beskriven av Kolcaba och DiMarco (2005). Modellen, som gradvis har utvecklats av 

Kolcaba bygger på tidigare studier om tröst till vuxna (1991; 1994; 2001; 2003). Tröst 

beskrivs som ett stärkande tillstånd, i vilket människors behov av lättnad (relief), lindring 

(ease) och mentalt gränsöverskridande (transcendence) tillgodoses i fysiska, psykospirituella, 

sociokulturella och miljöberoende dimensioner. Inom barnsjukvård anser Kolcaba och 

DiMarco (2005) att lättnad (relief) innebär att stödja och bistå det sjuka barnet till exempel 

vid provtagning. Lindring (ease) innebär att påfrestningar minimeras, till exempel att ett barns 

ansträngda andning kan normaliseras. Transcendens (transcendence) för sjuka barn i innebär 

att hjälpa barnet att gå igenom och klara av något som måste göras, trots att det orsakar 

smärta. Eftersom tröst är en helhetsupplevelse med fysiska, psykospirituella, sociokulturella 

och miljöberoende aspekter finns ett behov att involvera sjuka barns familjer i omvårdnad för 

att på så sätt hjälpa barn att finna tröst. Enligt modellen leder tröst till att hälsa främjas för 

barn och deras familjer. Denna modell om tröst har testats bland annat i anestesivård (Wilson 

& Kolcaba, 2004), men är inte prövad inom barnsjukvård. Kolcaba och DiMarco (2005) 

föreslår att en skala används för att skatta ”comfort behavior” om den implementeras i 

pediatrisk vård.  

 

Andra studier visade på hur sjuksköterskor tröstade barn. Så har till exempel Morse, Solberg 

och Edwards (1993) observerat hur sjuksköterskor tröstade små nyfödda barn, intuberade 

efter operation. Resultatet visar att sjuksköterskor tröstade barnen genom beröring. Om 

barnen inte kunde tröstas på detta sätt provade sjuksköterskor att vagga barnen eller att ge 

barnen en napp. Proctor, Morse och Khonsari (1996) visar att sjuksköterskor kunde trösta 

barn genom tröstande tal (comfort talk), vilket distraherade barn under pågående behandling 

inom akutvård. Taquino och Lockridge (1999) beskriver att för tidigt födda, svårt sjuka barn 

som vårdas inom intensivvård, kan finna tröst genom att suga på ett finger eller bli lagda på 

ett sådant sätt att det ger barnet vila och lugn. Barnen kan också tröstas genom lätt beröring 
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och en lugn miljö. Ytterligare studier visar på barnens egen förmåga att hitta tröst. En studie 

av Ybarra, Passman och Eisenberg (2000) visar att spädbarn fann tröst i sin filt när inte 

förälder fanns med under medicinska procedurer.  

 

Sjuksköterskor kan vägleda föräldrar om hur de kan trösta sina barn. Morse och Pooler (2002) 

har i en studie visat att vårdpersonal uppmuntrade föräldrar att trösta sina barn under 

smärtsamma ingrepp i traumavård genom distraktion, genom att vagga och hålla om, genom 

småprat och genom att skoja med barnet. Föräldrarna kunde genom att fokusera på barnets 

behov också minska sin egen oro. Stephens och Barkey (1999) argumenterar för att förbereda 

yngre barn inför en procedur med hjälp av tröst. Barn kan tröstas genom att föräldrar är 

närvarande, att barnet sitter eller ligger bekvämt liksom att miljön är lugn. Barn kan medverka 

och själva föreslå handlingar som lindrar smärta och påfrestningar.   

 

Bucholtz (1994) beskriver att barn med cancersjukdomar som genomgår strålbehandling kan 

finna tröst i att samma procedur upprepas inför varje behandling samt genom att barnet 

förbereds, informeras och får vara med och bestämma under behandlingen. Enligt Bucholtz 

(1994) kopplas tröst inom omvårdnad av barn med cancersjukdomar många gånger ihop med 

smärta och smärtbehandling. Barns upplevelser av tröst är relativt sparsamt beskrivna inom 

omvårdnadsforskning. De empiriska studier som beskriver tröst har ofta ett annat syfte än att 

studera tröst. Tolv cancersjuka barn, i åldern mindre än 1 år till 6,5 års ålder, observerades i 

en studie av Björk, Nordström och Hallström (2006) i syfte att beskriva barns behov uttryckta 

i uppträdande, kroppsspråk och verbala uttryck under första inläggningen efter att ha fått 

diagnosen cancersjukdom. Resultatet visar bland annat att barnen uttryckte att de ville ha 

föräldrarna nära för att trösta dem när de var ledsna. Cantrell och Matula (2009) visar i en 

studie att ungdomar och unga vuxna som behandlats för cancersjukdom med debut i åldern 

12-22 år, beskrev att sjuksköterskor kunde tillgodose deras fysiska och emotionella behov. 

Det upplevdes tröstande att bli uppmärksammad som person och inte bara en person med en 

cancersjukdom och att sjuksköterskor brydde sig om dem.  

 

Horstman och Bradding (2002) intervjuade 50 långvarigt sjuka barn och 49 friska skolbarn i 

åldern 6-10 år om upplevelser av sjukdom och sjukhusvistelse. Som komplement fick barnen 

rita teckningar. Resultatet visade bland annat att sjuka barn upplevde sorgsenhet när de 

vistades på sjukhus och därför var aktiviteter som video, TV-spel och musik betydelsefulla för 
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att få en känsla av tröst och välbefinnande, liksom sjuksköterskors sätt att informera och ta 

hand om barnen genom att skoja och prata med dem om deras intressen.  

 

I en intervjustudie med 59 barn i åldern 8-12 år, med postoperativ smärta efter kirurgiska 

ingrepp undersökte Hong-gu, Vehviläinen-Julkunen, Pölkki och Pietilä (2007) barns 

uppfattning om hur metoder för att lindra smärta användes av dem själva, föräldrar och 

sjuksköterskor. Studien visade att barnen hanterade smärta genom att använda sig av 

avslappning, distraktion i form av att läsa böcker, äta, dricka och sova och att barnen ville att 

föräldrar skulle finnas nära för att trösta dem.  

 

I en interventionsstudie av Barrera, Rykov och Doyle (2002) undersöktes 33 flickor och 32 

pojkar i åldern 6 månader till 17 år. Musik spelades under det att provtagning, byte av förband 

och andra procedurer utfördes. De visade att barn, men också föräldrar och vårdpersonal, 

beskrev att de fann tröst i musik.   

 

Sammanfattningsvis har studier om tröst till friska och sjuka barn utförts i olika kontexter, 

olika åldrar och visat att föräldrars närhet, övergångsobjekt, beröring, aktiviteter som 

distraherar, delaktighet, samt sjuksköterskors omhändertagande och humor kan trösta dem. Få 

studier är gjorda med intervjuer av barn om upplevelser av tröst.  

 

Familjefokuserad omvårdnad  
Familjens betydelse när ett barn blir långvarigt sjukt har kommit att uppmärksammas allt mer 

inom omvårdnad. Familjen har betydelse för sina medlemmars hälsa och välmående.  

Familjefokuserad omvårdnad har utvecklats som ett sätt att arbeta för att möta familjens 

behov när en familjemedlem insjuknar. Det finns två inriktningar, dels familjecentrerad 

omvårdnad där barnet och barnets familj ses som en enhet, dels familjerelaterad omvårdnad 

där patienten sätts i fokus och familjen ses som kontext (Benzein, Hagberg, Saveman & 

Syrén, 2009). Familjen ingår i ett större system i samhället och familjen i sig består av 

subsystem, som till exempel förälder - barn och syskon - syskon. Studier visar på betydelsen 

av att se barn och familj som en helhet, eftersom familjen har betydelse vid barns sjukdom 

och när ett barn i en familj insjuknar i långvarig sjukdom påverkas hela familjen (Holm, 

Patterson & Gurney, 2003; Wright & Leahey, 2009, s 1-11; Saveman, 2010).  
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När en familj drabbas av att ett barn blir långvarigt sjukt, påverkas också många personer runt 

familjen (Knapp & Contro, 2009). Familjen har behov av hjälp för att klara av sin vardag och 

till exempel tillsyn av friska syskon. I vissa familjer finns resurser att hjälpa varandra och att 

få hjälp av personer i sina sociala nätverk, medan andra familjer inte har denna möjlighet 

(Lynam, 1995). McCubbin, Balling Possin, Frierdich och Bryne (2002) visar att familjers 

förmåga att uppbåda styrka och reorganisera familjen utifrån de behov, som uppstod vid ett 

barns insjuknande i cancersjukdom, avgjorde hur de klarade att hantera den kris som uppstod. 

Familjer behövde stöd och information från sjukvårdspersonal, släktingars hjälp att ta hand 

om syskon och grannars och vänners ekonomiska hjälp. Woodgate (2006b) fann i en studie att 

unga vuxna med cancersjukdom tröstades av föräldrar och vänner i sina sociala nätverk 

genom att de fanns till hands för dem när de behövde hjälp. Riis Olsen och Harder (2009) 

visar i en studie betydelsen av att involvera personer i det sociala nätverket i omvårdnad av 

cancersjuka tonåringar och ungdomar. Tonåringarna/ungdomarna knöt kontakter med 

varandra och deras föräldrar lärde känna och kunde stötta varandra. Det sociala nätverket 

fanns som en skyddande mur runt tonåringarna/ungdomarna, hjälpte dem med praktiska saker 

och uttryckte ett behov av att finnas till hands för dem (Riis Olsen & Harder, 2009).  

 

Föräldrar till långvarigt sjuka barn 
I Sverige stannar de flesta föräldrar hos sitt sjuka barn på sjukhus under en sjukhusvistelse 

(Hallström, Runesson & Elander, 2002a). Detta möjliggjordes när föräldraförsäkringen och 

föreskrifter om vård av barn på sjukhus kom 1975 (SOU, 1975). Nordisk standard för barn 

och ungdomar inom hälso- och sjukvården (NOBAB) (2003) betonar barns och ungdomars 

rätt att ha en förälder med sig under sjukhusvistelse. Barn är beroende av vuxna för sin 

egenvård, vård, hälsa, tillväxt och utveckling samt för att hantera konsekvenser av sjukdom 

och lidande. Föräldrar kan känna sig chockade, förtvivlade, lamslagna och uppleva en 

overklighetskänsla när deras barn insjuknar i cancersjukdom (McCubbin m fl, 2002; 

McGrath, Paton & Huff, 2004) och deras situation kan förvärras av att se sitt sjuka barn lida 

(Woodgate m fl, 2003). Young, Dixon-Woods, Findlay och Heney (2002) fann att mammor 

till cancersjuka barn i åldern 4-17 år upplevde att det var svårt att lämna sina barn på 

avdelningen och de ansåg att en uppgift under barnets sjukdomstid var att trösta sina barn. 

Sheldon (1997) visar att det finns fördelar med att involvera föräldrar i omvårdnaden av sjuka 

barn eftersom föräldrars närvaro kan påverka barns tillfrisknande positivt. Föräldrar till barn 

med långvariga sjukdomar vill ofta vara delaktiga i omvårdnad av barnen på sjukhus, de 
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utvecklar kompetens och expertis om barnens sjukdom och vill bli tillfrågade i beslut som rör 

barnens omvårdnad (Balling & McCubbin, 2001; Hallström, Runesson & Elander, 2002a; 

2002b; Kars, Duijnstee, Pool, van Delden & Grypdonck, 2008). Studier visar att föräldrar vill 

vara nära sitt barn för att kunna trösta och hjälpa vid smärta och vid procedurer (Bauchner, 

Vinci & May, 1994; Broome, 2000). Föräldrar försöker klara av att ta hand om sitt sjuka barn, 

barnets syskon och sitt arbete och de delar sin tid mellan sjukhuset och hemmet (Patterson, 

Holm & Gurney, 2004). En studie av McGrath (2001) visar att föräldrar till barn med 

cancersjukdom upplevde att deras relation till varandra förändrades på grund av stress och 

sorg, som de upplevde i samband med sitt barns sjukdom, och att cirka hälften av äktenskapen 

slutade i skilsmässa. En nyligen genomförd norsk studie av Syse, Loge och Lyngstad (2010) 

visar dock att föräldrar till barn med cancersjukdom inte har högre skilsmässofrekvens än 

andra föräldrar. Mor- och farföräldrar kan uppleva ”dubbel sorg”, eftersom de sörjer både 

över sitt sjuka barnbarn och över sitt eget barns sorg att ha ett sjukt eller döende barn 

(Youngblut, Brooten, Blais, Hannan & Niyonsenga, 2010).  

 

Föräldrars vilja att hjälpa sina sjuka barn kan ibland leda till överbeskydd och att föräldrar blir 

alltför involverade i omvårdnaden av barnen. Utöver studier som pekar på föräldrars vilja att 

sköta om och hjälpa sina barn, finns även studier som visar att nära relationer mellan barn och 

förälder kan upplevas påfrestande för barn under sjukdomstiden, varför det anses 

betydelsefullt att barn behåller sociala kontakter utanför familjen (Jokinen, 2004; Herzer, 

Umfress, Aljadeff, Ghai & Zakowski, 2009). Squires och Squires (2010) beskriver att 

föräldrar kan tillfoga sina barn skada och/eller sjukdom och dikta upp symtom som inte 

stämmer. Detta leder till ett stort lidande för barnet och medför undersökningar och 

behandlingar. Föräldrar kan också behandla sina barn på sådant sätt att det innebär 

försummelse, omsorgssvikt, misshandel eller övergrepp. Ett exempel på detta är medicinsk 

försummelse, som innebär att föräldrar inte söker vård för sitt sjuka barn eller inte fullföljer 

en behandling (Svedin, 2003, s 165-173). 

 

Tröst för föräldrar till sjuka barn   
Pappor vars barn dog prenatalt fann tröst i sin sorg genom att de hade en god relation med sin 

partner (Samuelsson, Rådestad & Segesten, 2001). Whittey-Rogers, Alex, MacDonald, 

Pierrynowski Gallant och Austin (2009) beskriver att föräldrar fann tröst i att ha respekterat 

barnets vilja och uppfyllt barnets önskan vid vård i livets slut. I en studie av Hinds, Oakes, 
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Hicks, Powell, Srivastava, Spunt med flera (2009) visas att föräldrar fann tröst i att känna att 

de fullgjort sin roll att vara en god förälder och att de gjort allt de kunnat för sitt barn i 

terminal vård av barnet. Tröst till föräldrar har studerats av Yoder (1994) som fann att 

föräldrar till barn som dog fann tröst i sjuksköterskors omsorger om föräldrarna. 

 

Sammanfattningsvis visar studierna att föräldrar till sjuka barn kan finna tröst i relationen till 

sin partner, genom att uppleva att man är en god förälder, genom att respektera barnets vilja 

och genom sjuksköterskors omsorger. 

 

Syskon till långvarigt sjuka barn  
Syskons situation påverkas när ett barn i en familj insjuknar i en långvarig och svår sjukdom. 

Syskon kan känna sig övergivna av sina föräldrar, känna att föräldrarna inte ger dem samma 

uppmärksamhet som tidigare och de kan känna sig ensamma (Bluebond-Langner, 1989). 

Nolbris och Hellström (2005) visade att syskon till cancersjuka barn inte fick den information 

de önskade om det sjuka barnets sjukdom och att information om sjukdomen inte gavs av 

läkare eller sjuksköterska, utan av föräldrar. Syskon till svårt sjuka barn kan känna sig oroliga, 

socialt isolerade, känna sig rädda för att själva bli sjuka samt känna skuld över syskonets 

sjukdom (Coleman & Coleman, 1985). De kan uppleva symtom som huvudvärk, ont i magen 

och svårigheter att koncentrera sig i skolan och att sova (Sirkiä, Saarinen-Pikhala & Hovi, 

2000) och får ta ett större ansvar hemma än tidigare, till exempel genom att hjälpa till med att 

passa syskon eller göra andra uppgifter i hemmet som de vanligtvis inte gjort (Bluebond-

Langner, 1989; Woodgate 2006). Syskon kan uppleva att familjens liv förändras på ett 

genomgripande sätt, vilket blir särskilt märkbart under den tid som det sjuka syskonet vårdas 

på sjukhus och de vill skydda sina föräldrar mot stress och påfrestningar, bland annat genom 

att inte berätta om sin egen oro och sina bekymmer (Woodgate, 2006a). Studier av Havermas 

och Eiser (1994) och Murray (1998) visar att syskon utvecklade omtanke om andra, växte på 

ett personligt plan och uttryckte önskan om att hjälpa andra. Syskon ville vara med och sköta 

om det sjuka barnet.  

 

Tröst för syskon till sjuka barn   
Enligt Sourkes, Frankel, Brown, Contro, Benitz, Case med flera (2005) kan syskon visa stor 

omtanke om varandra och förmåga att trösta den som är sjuk. I en studie av Freeman, O’Dell 

och Meola (2003) visas att syskon till cancersjuka barn ansåg att det sjuka barnets smärta den 
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sista tiden barnet levde var ett stort problem, och att deras förmåga att trösta hjälpte det sjuka 

barnet. En studie av Giovanola (2005) visar att syskon vars sjuka syster eller bror dött fann 

tröst i att föräldrar tillbringade tid med dem och genom att närvara vid barnets begravning.  

 

Sammanfattningsvis visar studierna att syskon kan uppleva tröst genom att trösta varandra 

och genom att föräldrar tillbringar tid med dem.  

 

Sjuksköterskor och långvarigt sjuka barn 
Sjuksköterskor som sköter omvårdnaden av långvarigt och svårt sjuka barn kan utsättas för 

många svårhanterliga situationer i möten med barnen och deras familjer. Få saker kan väcka 

så plågsamma känslor som när svårt sjuka och döende barn lider. Sjuksköterskor konfronteras 

med sin egen känsla av hjälplöshet, obehag, frustration och maktlöshet i samband med att 

barn insjuknar i en långvarig sjukdom och under den sjukdomstid som följer. Att sköta 

omvårdnaden av ett svårt sjukt eller döende barn är påfrestande och sjuksköterskor kan 

påverkas känslomässigt av att se barn lida och också av att uppleva familjens förtvivlan och 

sorg (Sourkes m fl, 2005; Powaski, 2006). En studie av Papadatou, Bellali, Papazoglou och 

Petraki (2002) visar att sjuksköterskor kunde uttrycka sorg över att ett barn dött genom att 

gråta och känna sig ledsen. I processen att sörja barnet återkom sjuksköterskorna i sina tankar 

till barnets död eller något som barnet hade sagt eller gjort. Lieben, Papadatou och Wolfe 

(2008) fann att sjuksköterskor kunde sörja över att behandling inte hade hjälpt och kände sorg 

över förlusten av ett personligt band som utvecklats till barnet. Ett barns död kan uppfattas 

som ett misslyckande av sjukvårdspersonal eftersom målet är att bota (Hendrickson & 

McCorkle, 2008). Hög arbetsbelastning och brist på personal är faktorer som kan bidra till att 

omvårdnad av svårt sjuka och döende barn upplevs mycket betungande och ansträngande 

(Lieben m fl, 2008). Enligt Jokinen (2004) är det betydelsefullt att relationen mellan 

sjuksköterskan och den familj som hon/han arbetar med utvecklas så att den blir ömsesidig 

och växelverkande, så att sjuksköterskan kan bedöma och ingripa på ett systematiskt sätt för 

att kunna ge god omvårdnad.  

 

Tröst för sjukvårdspersonal  
I en studie inom intensivvård visar Söderberg, Gilje och Norberg (1999) att sjukvårdspersonal 

i etiskt svåra situationer, genom att leva sig in i patientens lidande, kunde förnimma 
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patientens sårbarhet i stället för det tragiska och omvandla sin förtvivlan till tröst. Gilje och 

Talseth (2007) fann i en studie med sjuksköterskor inom psykiatrisk vård, som vårdade 

patienter som gjort försök att ta sitt liv, att sjuksköterskor själva fann tröst när de kunde trösta 

patienter. Sjuksköterskors upplevelse av att de kände sig trygga i sig själva medverkade till att 

de kunde förmedla tröst till patienten.   

 

Sammanfattningsvis visar studierna att sjukvårdspersonal kan finna tröst genom att omvandla 

egen förtvivlan och genom att kunna trösta patienter.     

 

MOTIV FÖR STUDIEN  
Det grundläggande motivet för denna avhandling är att öka förståelse för långvarigt sjuka 

barns upplevelser av tröst samt vilka och vad som tröstar barn, föräldrar och en sjuksköterska. 

När barn drabbas av långvarig sjukdom som kan leda till döden lider såväl barnet som 

föräldrar, syskon och andra personer som finns i barnets närhet. Studier om tröst för vuxna 

patienter visar att gemensamt för patienters upplevelse av tröst är att känna tillit till 

sjukvårdspersonal, att kunna dela sitt lidande med någon, att kroppsliga behov tillgodoses och 

lindras samt att bli sedd, lyssnad på och respekterad som person. Andra studier visar att 

anhöriga kan tröstas av sjuksköterskor genom att dessa visar intresse för och gör dem 

delaktiga och att anhöriga också kan trösta varandra. Tidigare forskning om tröst till friska 

och sjuka barn i olika åldrar visar att föräldrars närhet, filtar och nappar, beröring, olika 

sysselsättningar som distraherar och sjuksköterskors omhändertagande kan trösta barn. Få 

studier är gjorda med syfte att intervjua barn om deras egna upplevelser av tröst. Vid 

genomgång av litteratur har ingen studie hittats som har sin utgångspunkt i långvarigt och 

svårt sjuka barns egna berättelser och teckningar om deras upplevelser av tröst. I tidigare 

forskning där syftet inte varit att studera tröst, framgår att föräldrar och sjukvårdspersonal 

upplevs som viktiga personer att trösta barn, att både anhöriga och sjukvårdspersonal behöver 

tröst och att personer som finns runt sjuka barn och deras familjer kan trösta. Ett fåtal studier 

finns om vad som kan trösta föräldrar till svårt sjuka barn. De kan finna tröst i sin partner, i att 

respektera sitt barns vilja, i att vara en god förälder och även genom sjuksköterskors omsorg 

om dem. Syskon kan uppleva tröst genom att trösta varandra och genom att vara tillsammans 

med sina föräldrar. Sjuksköterskor kan finna tröst i att själva få trösta patienter. Studier visar 

att det kan vara svårt att förmedla och finna tröst i situationer när barn är långvarigt och/eller 
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svårt sjuka och döende. Vad är det som kan trösta sjuka barn? Vad tröstar de sjuka barnens 

föräldrar och syskon? Hur finner sjuksköterskan själv tröst i arbetet med långvarigt sjuka barn 

och när barn dör? Ökad förståelse och kunskap om olika aspekter av tröst kan användas för att 

hjälpa sjuka barn, deras familjer och sjukvårdspersonal att finna tröst i svåra situationer.   

 

ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH DELSYFTEN  
Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva långvarigt sjuka barns upplevelser 

av tröst samt vilka och vad som tröstar barn, föräldrar och en sjuksköterska.    

 

Avhandlingen omfattar fyra delstudier med följande specifika syften:  

 

Delstudie I  
Att undersöka vad barn med långvariga sjukdomar berättar muntligt och i teckningar om sina 

upplevelser av att bli tröstade.  

 

Delstudie II  
Att beskriva föräldrars upplevelser av vad som tröstar dem när deras barn insjuknat i 

cancersjukdom.  

 

Delstudie III  
Att beskriva ett allvarligt sjukt och senare döende barns upplevelser av tröst, berättade av 

barnet, hans mamma och hans sjuksköterska.  

 

Delstudie IV  
Att beskriva vem och vad som tröstar föräldrar, syskon, sjuksköterska och andra personer som 

tröstar ett svårt sjukt och slutligen döende barn, beskrivet av mamman och barnets 

sjuksköterska.  
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METOD  

Avhandlingens framväxt 
Avhandlingen innehåller fyra delstudier, där delstudie I var en pilotstudie, i vilken barn med 

olika långvariga sjukdomar, 4-10 år gamla, vårdade på sjukhus, intervjuades och ritade 

teckningar om sina upplevelser av tröst. Delstudie I ledde till att medel söktes från 

Barncancerfonden för att studera upplevelser av tröst bland cancersjuka barn i åldern 3-9 år. 

Utgångspunkt i studien var att börja med att intervjua cancersjuka barn och sedan utifrån 

barnens berättelser om personer som kunde trösta dem, be att få intervjua dessa personer, som 

till exempel föräldrar och personal inom barnsjukvården.  

 

I delstudie II intervjuades nio föräldrar, vars barn hade insjuknat i cancersjukdom. Barnen 

beskrev att föräldrarna var viktiga personer för tröst. Föräldrarna vistades på en vårdavdelning 

tillsammans med sina barn som genomgick behandling. För de flesta familjerna innebar det 

att en förälder stannade med barnet på avdelningen och den andra föräldern fanns hemma med 

syskon under den långvariga behandlingen. Det stora upptagningsområdet innebar långa resor 

till och från sjukhuset.  

 

Delstudie III startade med att barn i åldern 3-9 år med cancersjukdom intervjuades och ritade 

teckningar om sina upplevelser av tröst och delstudien planerades som fortsättning på 

delstudierna I och II. Nio av de tio barnen med cancersjukdomar intervjuades som planerat. 

Dessa intervjuer är preliminärt analyserade och kommer att analyseras vidare. Ett barn,  

9-årige Victor, drabbades av ett återfall i sjukdomen, vilket innebar att han blev mycket svårt 

sjuk. Den planerade intervjun med pojken sköts upp på obestämd tid i samförstånd med 

barnets förälder och allt eftersom han försämrades i sin sjukdom, var det mycket osäkert om 

och när intervjun skulle kunna genomföras. Barnet var dödligt sjukt. I samförstånd med 

mamman och barnet fortsatte jag under denna tid att träffa dem på avdelningen när pojken var 

inlagd av olika orsaker och höll kontakt, med avsikt att intervjun skulle äga rum om barnet 

orkade och ville. Eftersom det fanns möjlighet att följa barnet och hans mamma under den här 

tiden, bestämde jag tillsammans med mina handledare att utforma en fallstudie med den sjuka 

pojken, hans mamma och hans sjuksköterska. Vi bedömde detta som en unik möjlighet att 

djupare studera fenomenet tröst i den svåra situation som rådde för barnet och barnets familj 

och där motsatserna tröst – tröstlöshet blev tydliga. Sjuksköterskan var en person som pojken 

ansåg vara viktig för tröst, som han litade på och som han betraktade som sin egen 
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sjuksköterska. Pojken blev allt sjukare, den aktiva behandlingen avslutades och han fick 

palliativ vård, mestadels i det egna hemmet. Pojken vårdades hemma under de sista 

månaderna han levde och hade väl fungerande smärtlindring och god symtomkontroll. Inför 

ett besök på vårdavdelningen för provtagning och transfusion, ringde hans mamma och sa att 

Victor ville låta sig intervjuas. Intervjun ägde rum på vårdavdelningen en månad innan han 

dog. Detta är delstudie III i avhandlingen. 

 

Delstudie IV är en intervjustudie med en mamma och en sjuksköterska (samma mamma och 

sjuksköterska som omnämns i delstudie III). I delstudie III berättade intervjupersonerna, 

förutom om vad som tröstade Victor, spontant också om vad som tröstade föräldrarna, 

syskonen och sjuksköterskan.  

 

Tabell 1. Översikt av delstudiernas deltagare, datainsamling och tidpunkt för datainsamling, 

analysmetod och status 
Delstudie Deltagare Datainsamling och 

tidpunkt för 
datainsamling 
 

Analysmetod Status 

I Sju barn, 4 flickor 
och 3 pojkar, 4-10 
år, med olika lång- 
variga sjukdomar. 

Intervjuer och 
teckningar 
 
1997 
 

Innehållsanalys Publicerad 2008 

II Nio föräldrar (åtta 
mammor, en pappa) 
till cancersjuka barn 
i åldern 3-9 år. 
 

Intervjuer 
 
2005-2006 
 

Innehållsanalys Publicerad 2010 

III Ett cancersjukt 
barn, 9 år, barnets 
mamma och en 
sjuksköterska. 
Fallstudie. 

Intervjuer, 
fältanteckningar 
och teckningar 
 
2005-2006 
 

Innehållsanalys Åter insänd för 
publicering 
 

IV En mamma och en 
sjuksköterska. 
(Samma mamma 
och sjuksköterska 
som i delstudie III). 
 

Intervjuer, 
teckningar 
 
2005-2006 
 

Innehållsanalys 
Sociogram 

Manuskript 
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Deltagare  

Delstudie I  
I delstudie I tillfrågades barn med långvarig sjukdom som skrevs in på en avdelning på ett 

sjukhus i norra Sverige om deltagande i en intervjustudie om tröst. Barnens föräldrar hade 

innan barnen tillfrågades gett sitt tillstånd för barnets deltagande. Fyra flickor och tre pojkar, 

4-10 år gamla, deltog i studien. Barnen hade olika långvariga sjukdomar; allergi, astma, 

endokrin sjukdom, hjärtsjukdom, leversjukdom, neurologisk sjukdom, njursjukdom, 

ryggmärgsbråck och skolios. Några barn hade flera av dessa diagnoser. Alla barn hade 

tidigare erfarenhet av sjukhusvård och alla hade en förälder med sig under vårdtiden, oftast 

mamman. Vårdtiden var mellan 4 - 21 dagar.  

 

Delstudie II 
Föräldrar till barn i åldern 3-9 år, som var inlagda för behandling av cancersjukdom och 

genomgått den första behandlingen tillfrågades om deltagande i delstudie II. Tio familjer 

tillfrågades, både mamma och pappa i varje familj. Nio föräldrar, åtta mammor och en pappa, 

tackade ja till att delta. Alla familjer var kärnfamiljer och antingen mamma eller pappa 

stannade på avdelningen med barnet. Barnen, fyra flickor och fem pojkar, fick behandling för 

leukemi och solida maligna tumörer. Sju barn hade ett syskon, en hade fyra syskon och en 

hade inga. Föräldrarna var sjukskrivna, förutom två pappor som arbetade deltid. I början av 

behandlingen tillbringade barn och förälder den mesta tiden på vårdavdelningen, men kunde 

sen tillbringa mer tid hemma.  

 

Delstudie III 
Deltagare i delstudie III var en cancersjuk pojke, 9 år gammal, hans mamma och ”hans” 

sjuksköterska. De tillfrågades om deltagande i en studie om cancersjuka barns upplevelser av 

tröst. I studien inkluderades barn med cancersjukdom som genomgått sin första behandling 

och var i åldern 3-9 år. Föräldrarna fick muntlig och skriftlig information om studien av en 

sjuksköterska på vårdavdelningen. Föräldrarna tackade ja till att delta och gav sitt tillstånd för 

barnets deltagande. Föräldrar informerade barnet om studien. När pojken efter betänketid 

tackat ja till att delta, träffade jag honom för att informera honom om studien och svara på 

frågor. Pojken fick ett återfall i sin sjukdom efter att han och hans förälder tackat ja till att 

delta. Studien utformades som en fallstudie. Pojken och hans mamma följdes från kurativ 
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behandling som övergick i palliativ vård fram till pojkens död. Eftersom pojken ansåg att hans 

sjuksköterska var en person som kunde trösta honom tillfrågades och informerades hon om 

studien och accepterade att delta. I familjen ingick också pappa och fyra syskon. Pappa 

tackade nej till deltagande i studien. Syskonen intervjuades inte, men jag talade med Victors 

syster om hennes teckning där hon förklarade hur hon tänkte om den och jag hade mailkontakt 

med Victors bror för att fråga om hans teckning.  

 

Delstudie IV 
Deltagare i delstudie IV var ett cancersjukt barns mamma och en sjuksköterska, samma 

personer som i delstudie III. De hade tackat ja till deltagande i studien tidigare. Under 

intervjuerna med mamman och sjuksköterskan berättade de också, utan att bli tillfrågade, 

förutom om vad som tröstade barnet och dem själva, om vad som tröstade syskonen och andra 

personer i barnets närhet. 

 

Datainsamling och procedur 

Delstudie I 
Barnen intervjuades på sjukhus. De bestämde själva eller tillsammans med sina föräldrar tid 

och plats för intervju. Fem barn var uppegående och två var sängliggande. Stor hänsyn togs 

till barnets tillstånd under intervjuerna, hur mycket barnet orkade prata och om de behövde ett 

avbrott för att leka eller vila. Barnen intervjuades om sina upplevelser av tröst. Öppna frågor 

enligt en frågeguide (Bilaga 1) ställdes och barnen berättade fritt (jfr Docherty & 

Sandelowski, 1999). Följdfrågor som ”Hur menar du?”, ”Kan du förklara eller berätta mer?”, 

”Vad tänkte du?” ställdes för att stimulera barnet att berätta mer. Intervjuerna varade mellan 

20 och 40 minuter och skrevs ut ordagrant. Barnens föräldrar erbjöds att närvara under 

intervjuerna, men ombads att inte säga något. Alla föräldrar utom en stannade med sitt barn 

under intervjun. Barnen tillfrågades under intervjun om de ville rita en teckning som handlade 

om tröst. Fem barn valde att rita medan de två äldsta barnen avstod. De barn som ville rita 

valde själva vilket ritmateriel de ville använda. De fick välja mellan olika papper, pennor, 

kritor, färgpennor, tuschpennor och vattenfärger. Barnen bestämde själva vad och när de ville 

rita, under eller i slutet av intervjun och allt de sa om teckningarna spelades in.  
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Delstudie II 
Nio föräldrar, åtta mammor och en pappa, till barn med cancersjukdom i åldern 3-9 år 

intervjuades på sjukhus efter att själva ha bestämt tid och plats för intervjuerna. En frågeguide 

med öppna frågor användes för att täcka området och för att ställa samma frågor till alla 

föräldrar. Föräldrarna uppmuntrades att berätta fritt. Följdfrågor som ”Hur menar du?”, ”Kan 

du förklara eller berätta mer?”, ” Vad tänkte du?” ställdes för att stimulera dem att berätta mer 

(Bilaga 1). Intervjuerna som varade 60-90 minuter spelades in på band och skrevs ut 

ordagrant.    

 

Delstudie III 
Medan behandlingen fortfarande var kurativ och sedan barnet hade tackat ja till att delta i 

studien tillfrågades barnet, kallad Victor i denna delstudie, om att rita en teckning i samband 

med intervjun. Victor ritade en drake, en av många drakar som han ritade under 

sjukdomstiden. Den planerade intervjun med Victor fick skjutas upp på grund av att Victor 

försämrades hastigt. Jag träffade Victor och hans mamma ett tiotal gånger på avdelningen. 

Data i form av fyra sidor fältanteckningar som samlades under denna tid, handlade om vad 

Victor själv talade om som tröst och hur han mådde samt mammans och sjuksköterskans 

kommentarer om behandlingar och undersökningar.  

 

Några exempel på de fältanteckningar som skrevs: ”Victor sitter i sängen och berättar om sina 

teckningar. Han tycker om att rita. Han håller på att rita en uppgift till skolan, en groda som 

han också ska skriva något om. Han är blek och trött, men mår bättre än han gjorde för fyra 

dagar sen. Victor tycker inte om att vara på sjukhus, han längtar hem. Mamma berättar att han 

kunnat äta lite, men han har sondslangen kvar ändå. Hon säger att när Victor inte vill prata 

drar han sig undan och visar mycket tydligt att han vill vara ifred. Han pratar inte alls med 

vissa personer. Han drar huvan över sitt huvud eller kryper ner under täcket. Han har inte så 

ont just nu, men får smärtstillande när han behöver”.  

 

Nästa anteckning: ”Victor är mycket sjuk igen, han pratar om att syskonen ska komma. Han 

längtar efter dem, han vill åka hem och har stor hemlängtan. Han ligger nära mamma, han vill 

inte äta och ska påbörja transfusion snart. Han pratar om ’draken’. Mamma berättar att han 

har mått dåligt efter den senaste behandlingen. Han är trött och har inte bra värden. De längtar 

hem”.  
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Nästa anteckning: ”Victor säger att se på filmer kan trösta, tv-spel också och böcker. Victor 

berättar om sitt nya Lego. Han sparar alla pengar han får för att kunna köpa mer. Han planerar 

nya modeller och han ser fram emot ett besök på en leksaksaffär. Mamma berättar att de 

planerar att göra en resa. Hela familjen ska följa med och Victor ska bestämma vart de ska 

åka”.  

 

Victor intervjuades på avdelningen en månad innan han dog. Innan intervjun påbörjades 

påminde jag försiktigt Victor om syftet med studien. Öppna frågor med följdfrågor ställdes 

(Bilaga 1). Under intervjun med Victor fanns mamman vid hans sida. Eftersom Victor inte 

ville att bandspelare skulle användas under intervjun skrevs anteckningar, tio sidor. Intervjun 

varade 60 minuter. Sedan Victor hade dött träffade jag Victors mamma vid flera tillfällen för 

att diskutera fältanteckningar från möten på avdelningen med honom och från intervjun. Vi 

träffades både på mammans och mitt initiativ och samtalade om tröst. Mamman gav mig 

ytterligare två teckningar som föreställde drakar som Victor hade ritat hemma, vilka hon 

kommenterade.  

 

För att kunna beskriva Victors upplevelser av tröst mer utförligt kompletterades hans 

beskrivningar av tröst under sjukdomstiden med vad mamman och sjuksköterskan hade sett 

och upplevt att Victor, både verbalt och icke-verbalt, uttryckte som tröstande. Mamman och 

sjuksköterskan intervjuades var för sig på avdelningen efter att ha bestämt tid och plats själva. 

En frågeguide med öppna frågor användes och mamman och sjuksköterskan uppmuntrades att 

berätta fritt. Följdfrågor som ”Hur menar du?”, ”Kan du förklara eller berätta mer?”, ” Vad 

tänkte du?” ställdes för att stimulera dem att berätta mer (Bilaga 1). Intervjuerna spelades in 

på band och skrevs ut ordagrant. Intervjun med mamman varade 120 minuter och med 

sjuksköterskan 80 minuter.  

 

Delstudie IV 
Delar av de intervjuer som gjordes med en mamma och en sjuksköterska i delstudie III 

användes i denna delstudie. Förutom att mamma och sjuksköterska berättade vad som tröstade 

det svårt sjuka barnet (resultat beskrivet i delstudie III) och dem själva, berättade de utan att 

tillfrågas om vad som tröstade syskon och andra personer i barnets närhet, om de sociala 

nätverk som fanns runt barnet, barnets syskon, familjen och sjuksköterskan. Vid 

återkommande samtal med mamman försåg hon mig med teckningar som Victors syskon hade 
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ritat. Dessa samtal spelades inte in på band, men intryck från dessa samtal diskuterades med 

handledare och fördjupade min förståelse av tröst för Victor och hans familj och hur sjukdom 

och död påverkade dem samt andra personer i familjens närhet.  

 

Analys av data 

Innehållsanalys 
Innehållsanalys var ursprungligen en kvantitativ metod. Användandet av innehållsanalys 

spreds efter andra världskriget och har använts inom olika discipliner som psykologi, 

antropologi, historia, kommunikation och journalistik och utvecklades senare som en 

kvalitativ metod (Findahl & Höijer, 1981; Krippendorff, 2004, s 6-17). Innehållsanalys med 

kvalitativ ansats kan användas för tolkning av texter inom omvårdnadsforskning (Graneheim 

& Lundman, 2004; Lundman & Graneheim, 2008, s 159-172). Innehållsanalys har använts i 

forskning om barn med långvariga sjukdomar, till exempel cancersjukdom och diabetes 

(Anderzén Carlsson, 2007; Wennick, 2007; Björk, 2008).  

 

Begrepp och tillvägagångssätt 
I en kvalitativ innehållsanalys görs först val av analysenhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

En analysenhet bör vara tillräckligt stor för att utgöra en helhet och inte större än att den kan 

hanteras i analysprocessen, till exempel en intervju. Analysen fortsätter sedan med att den 

utskrivna intervjutexten läses igenom. Texten delas i meningsenheter. En meningsenhet kan 

utgöras av ord, meningar eller ett avsnitt text av olika längd, som innehåller samma centrala 

mening och som relaterar till varandra genom sitt innehåll och sammanhang. Därefter 

kondenseras meningsenheterna, vilket innebär att texten kortas av med bevarat innehåll. De 

kondenserade meningsenheterna jämförs och abstraheras och ges koder, vilket innebär att de 

får en beteckning som ska kunna förstås i relation till kontexten. Efter detta jämförs koder i 

omgångar varpå koder med likartat innehåll förs samman och abstraheras till subkategorier, 

vilket innebär beskrivning och tolkning på en högre logisk nivå. Subkategorier jämförs och 

abstraheras vidare till kategorier eller teman (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Kategorier innehåller data på beskrivande nivå och en strävan är att kategorierna ska vara 

varandra uteslutande, vilket innebär att inga data passar i mer än en kategori. Detta är dock 

inte alltid möjligt att uppnå när det gäller komplexa situationer. En kategori kan formuleras 
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utifrån subkategorier eller delas in i subkategorier. Teman skapas genom att sammanbinda det 

underliggande innehållet i ett antal kategorier. Teman kan konstrueras av underteman eller 

delas in i underteman (Lundman & Graneheim, 2008, s 159-172). Tolkningsprocessen 

utmynnar i kategorier och/eller teman. Analysprocessen är inte linjär utan innebär att gå fram 

och tillbaka mellan helhet och delar. Tolkning av texter sker i ett sammanhang. Kunskap om i 

vilket sammanhang som studien utförts har betydelse för tolkningen. En text innehåller ofta 

flera innebörder och tolkningen påverkas av forskarens egen förförståelse. Vid tolkning av 

text är det viktigt att låta texten tala och inte tillskriva den mening som inte finns där 

(Graneheim & Lundman, 2004).    

 

Intervjuerna i delstudierna I-IV har analyserats med kvalitativ innehållsanalys beskriven av 

Graneheim och Lundman (2004). I delstudie I intervjuades barn i åldern 4-10 år och de ritade 

teckningar. De utskrivna intervjuerna avlyssnades och lästes igenom. Intervjuer, kommentarer 

och teckningar betraktades som en enhet, en för varje barn. Texten delades i meningsenheter. 

Meningsenheterna kondenserades inte eftersom de var korta, de jämfördes och kodades, 

jämfördes, abstraherades och subteman och teman konstruerades. Författarna diskuterade och 

jämförde resultaten vilket efter justeringar utmynnade i fyra teman.      

 

I delstudie II gjordes innehållsanalys av intervjuer med föräldrar till cancersjuka barn. De 

utskrivna intervjuerna avlyssnades och lästes igenom. Meningsenheter togs ut ur texten, 

kondenserades, jämfördes, kodades, jämfördes och abstraherades. Preliminära subteman och 

teman formulerades. Författarna diskuterade och reflekterade över dessa, vilket utmynnade i 

tretton subteman och fem teman.  

 

I delstudie III intervjuades en cancersjuk pojke, 9 år gammal, hans mamma och hans 

sjuksköterska. Data samlades från pojken, hans mamma och från sjuksköterskan. Data från 

pojken utgjordes av fältanteckningar, teckningar och anteckningar från intervjun. Data från 

mamman utgjordes av intervju och fältanteckningar och data som samlats från sjuksköterskan 

av intervju och fältanteckningar. Dessa data utgjorde tillsammans en analysenhet. Den 

utskrivna texten från dessa tre datakällor lästes och lyssnades igenom var för sig, diskuterades 

och meningsenheter togs ut. Meningsenheterna kondenserades, jämfördes och kodades. 

Koderna jämfördes, grupperades och grupperades igen med nya koder, vilka jämfördes, 

abstraherades, diskuterades och utmynnade i fyra teman.  
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I delstudie IV gjordes innehållsanalys på delar av intervjutext från delstudie III med en 

mamma och en sjuksköterska. Data från intervju med mamma respektive sjuksköterska 

avlyssnades och lästes igenom för att få en känsla av vem och vad som tröstade. Texten 

delades in i två domäner, vem och vilka som tröstade mamma och syskonen, beskrivet av 

mamman respektive vem och vilka som tröstade sjuksköterskan och föräldrar, beskrivet av 

sjuksköterskan. Meningsenheter togs ut ur respektive intervju, kondenserades, jämfördes och 

kodades. Koderna jämfördes, abstraherades och utmynnade i teman. Dessa teman 

diskuterades, omformulerades och utmynnade i tio teman.  

 

I tabellen nedan visas ett exempel på tillvägagångssättet vid innehållsanalys från delstudie II 

med syftet att beskriva föräldrars upplevelser av vad som tröstar dem när deras barn insjuknat 

i cancersjukdom.  

 

Tabell 2. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, subteman och 

tema 
Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 
Koder Subteman Tema 

…för vi är en sån 
familj, vi är vana att 
alltid vara tillsam-
mans, att göra allt 
tillsammans, så det 
är mycket värt när 
vi alla kan vara 
hemma. 

(Och andra 
liknande 
meningsenheter) 
 

Familjen är van att 
alltid vara till-
sammans, så det är 
mycket värt när vi 
alla kan vara 
hemma 

(Och andra 
liknande 
kondenserade 
meningsenheter) 

Familjen är 
tillsammans 

(Och andra 
liknande koder) 

Att vara 
tillsammans i 
familjen 

 

 

 

 

 

…det vanliga livet 
hemma … man 
tvättar och städar, 
men man slappnar 
av tillsammans 
hemma och om 
sonen mår bra kan 
han träffa någon 
kompis. 

(Och andra 
liknande 
meningsenheter) 

Det vanliga livet 
hemma tillsammans 
i familjen och för 
barnet 

(Och andra 
liknande 
kondenserade 
meningsenheter) 

 

Det vanliga livet 
hemma tillsammans 

(Och andra 
liknande koder) 

Att uppleva det 
vardagliga livet 
hemma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att uppleva tröst 
genom att vara en 
familj och genom 
att vistas hemma 
 
 

     

I delstudie IV konstruerades ett sociogram utifrån resultatet i innehållsanalysen (jfr Huang, 

Hong & Eades, 2005). De personer som tröstade, omnämnda av mamma och sjuksköterska i 

 
 

39



intervjuerna, ritades in för att visa det sociala nätverket. Enkel- och dubbelriktade pilar ritades 

för att visa vem som tröstade vem. Aktiviteter som tröstade ritades också in, till exempel att 

syskonen ritade teckningar.  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  
Delstudierna har godkänts av etiska kommittén vid medicinska fakulteten, Umeå Universitet 

(delstudie I, dnr § 438/98 och delstudierna II-IV, dnr 05-017M). Föräldrar till barn med 

långvarig sjukdom fick skriftlig och muntlig information om delstudierna av en sjuksköterska 

på respektive vårdavdelning vid inläggning. När föräldrarna efter betänketid hade tackat ja till 

deltagande i studien, förmedlades deras namn till mig och jag träffade föräldrarna för att ge 

mer information och svara på frågor om studien. Föräldrarna informerades om att deltagandet 

var frivilligt och att om de tackade nej till att delta, skulle det inte påverka omvårdnaden 

och/eller behandlingen av deras barn eller bemötandet av dem själva på sjukhuset. De  

informerades om att de kunde avbryta deltagandet i studien närhelst de ville utan att ange 

skäl, de garanterades konfidentialitet och att resultat skulle presenteras anonymt. När 

föräldrarna hade tackat ja till att delta i studien, informerade föräldrarna sina barn om studien 

och de tillfrågades om de ville delta. Barnen fick betänketid att svara ja eller nej. När barnen 

hade tackat ja träffade jag dem för att berätta mer om studien på ett sätt som var anpassat till 

deras ålder och utveckling. De fick möjlighet att ställa frågor om delstudierna och 

informerades om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när de ville, utan att 

tala om varför de inte längre ville vara med i studien.  

 

Föräldrar i delstudierna II och IV uttryckte att de var tacksamma att ha fått tid att prata om sin 

situation. Några föräldrar uttryckte under intervjuerna att det var värdefullt för dem att berätta 

om sin situation och sina upplevelser. De ansåg att möjligheten att uttrycka tankar och dela 

känslor, förknippade med barnets sjukdom, kunde lindra känslomässigt lidande. De tyckte att 

det var meningsfullt att prata med en person som inte arbetade på avdelningen där deras barn 

vårdades. Två föräldrar uttryckte att barnen också kan ha behov av att prata med någon 

utomstående. Några föräldrar sa att sitta med och lyssna på vad barnen berättade under 

intervjuerna om tröst, gjorde att de förstod sitt barn bättre, eftersom barnet förklarade vissa 

saker som de inte själva hade frågat barnet om. 
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Alla bandinspelade intervjuer avidentifierades, kodades och förvarades inlåsta. Det kan finnas 

risk att personer som intervjuas kan uppleva obehag eller eljest bli berörda och behöva stöd 

efter en intervju där svåra frågor berörs. Beredskap har funnits att ta hand om barn och 

föräldrar, men ingen av dem har uttryckt sådant behov. 

 

Barn som informanter  
Enligt FN:s Konvention om barnets rättigheter (2006) ska barn ha möjlighet att uttrycka sina 

åsikter i frågor som rör dem. Det har funnits en tradition att inte inkludera barn i forskning. 

Det har ansetts att barn ska skyddas från eventuellt obehag eller att barn inte kan uttrycka vad 

de tycker och tänker, vilket har betytt att barn exkluderats i forskning. Barn har senare 

involverats mer och mer som informanter i forskning och forskningen handlar inte längre om 

att forska om barn, utan med dem (Docherty & Sandelowski, 1999). Barn betraktas som en 

sårbar och utsatt grupp i forskning och kan endast tillfrågas om deltagande i forskning, efter 

att deras föräldrar informerats och gett tillåtelse. Barn ska ge sitt medgivande (assent) innan 

de involveras i en studie efter att ha fått förklaring om vad studien innebär (Knox & Burkhart, 

2007). Barnets nej till deltagande i en studie väger alltid tyngre än föräldrarnas ja (Meaux & 

Bell, 2001). Enligt Broome, Richards och Hall (2001) kan 6-åringar förstå syftet med en 

studie och vilka förväntningar som ställs på dem som deltagare. Mindre barn litar på 

föräldrars bedömning av att delta i forskning eller inte, men det är nödvändigt att lyssna på 

barn och respektera vad de säger om att delta eller inte. När mindre barn tillfrågas om 

deltagande i en studie, kan de efter att ha fått information, uppmanas att själva formulera och 

berätta hur de uppfattat vad det innebär att delta i en studie, vilket kan klargöra eventuella 

missförstånd (Broome, Kodish, Geller & Siminoff, 2003). I delstudierna I och III verkade 

barnen förstå att deltagandet innebar att berätta och rita om upplevelser av tröst.  

 

Under en intervjusituation kan det finnas risk att barn känner att de är i underläge gentemot 

den vuxne forskaren och inte vågar uttrycka vad de tänker. Enligt Punch (2002) är det därför 

betydelsefullt att bygga upp en relation med barnet innan en intervju äger rum, så att barnet 

kan känna förtroende och våga säga vad det tycker och tänker. Intervjusituationen 

underlättades av att jag hade träffat barnen minst tre gånger innan intervjun ägde rum.  

 

I forskning med barn har perspektivet ändrats till att involvera dem och få information direkt 

från barnen själva. Vikten av att använda åldersanpassade metoder, som till exempel 
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teckningar för att på så sätt hjälpa barn att tala om sina upplevelser, har uppmärksammats. 

Studier visar att barns förmåga att tala och uttrycka sig under en intervjusituation kan 

underlättas genom att de ritar teckningar (Driessnack, 2005; 2006; Rollins, 2005). Det har 

också visats att när barn intervjuas och ritar teckningar, kan de i större utsträckning uttrycka 

sina tankar, känslor och funderingar än vad de skulle kunnat göra genom enbart intervju 

(Gross & Hayne, 1998; Rollins, 2005).  

 

De sjuka barnen som intervjuades i delstudierna I och III berättade om sina upplevelser av 

tröst. Inget av barnen tackade nej till att delta eller uttryckte på något sätt i sitt uppförande 

eller kroppsspråk att de inte ville vara med. Barnen var informerade om att deltagandet 

byggde på frivillighet. De verkade uppriktigt glada över att de fick frågan om de ville delta i 

studierna. Några barn frågade förvånat om det inte var mamma som skulle intervjuas, utan 

faktiskt barnet. Intervjusituationen var lugn och avslappnad. Barnen beskrev vad de tyckte 

och tänkte om tröst. Under intervjuerna med barnen togs stor hänsyn till barnets tillstånd och 

ork. Några gånger behövde barnen en paus för att vila, leka eller fika. Barnen tyckte att det 

var roligt att välja det ritmaterial de skulle använda. När intervjun var avslutad och barnen 

hade ritat färdigt, fick de behålla det ritmaterial de hade valt att använda. Barnen var stolta 

över sina teckningar och glada över att teckningarna skulle visas för andra människor. Flera 

barn fortsatte att skicka teckningar efter att intervjuerna avslutats, vilka inte inkluderades i 

studierna. 

 

RESULTAT 

Delstudie I  
Syftet i delstudie I var att undersöka vad barn med långvariga sjukdomar berättar muntligt och 

i teckningar om sina upplevelser av att bli tröstade. Resultatet formulerades i fyra teman: att 

vara fysiskt nära sin familj, att känna sig trygg och säker, att sjuksköterskor finns till hands 

för barnen och att barnen finns till hands för sina föräldrar och syskon. Nedan presenteras alla 

temana i fet kursiv stil och subteman i kursiv stil.  

 

Temat att vara fysiskt nära sin familj beskriver barnens upplevelse av att det var 

betydelsefullt att familjen, speciellt mamman fanns nära för att trösta under vårdtiden. Barnen 

fann tröst i att mamma stannade med dem på sjukhuset. Barnen ville helst inte vara på 
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avdelningen, men genom att mamman stannade gick det bättre för barnen att ligga inne och få 

behandling. Barnen längtade efter mamma när hon inte var på sjukhuset med dem. Mammans 

fysiska närhet tröstade, till exempel att kunna sitta i mammas knä eller att vakna på natten och 

se att mamma sov nära. Barnen beskrev att mamma kunde trösta dem, hon var snäll och hon 

visste hur de ville att allt skulle vara. Ett barn berättade att hon var mycket rädd för 

provtagning. Hon berättade att hon satt i mammas knä under provtagningssituationen. 

Mamma tröstade henne, flickan blundade och grät, men försökte tänka på något vackert, på 

regnbågen som hon och mamma hade pratat om tidigare.  

 

 
 

Teckning 1 Regnbågen  

 

Teckningen är ritad av en 4 år gammal flicka.  

 

Barnen talade också om sin pappa. Pappa stannade en stund och besökte barnen på sjukhuset 

och ett barn ringde och pratade med sin pappa. Barnen talade också om sina syskon, som 

kunde trösta genom att komma och hälsa på dem under sjukhusvistelsen. Ett äldre syskons 

omtänksamhet i form av att hon hade köpt något till det sjuka barnet tröstade. 
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Teckning 2 Föräldrar 

 

Teckning 2 föreställer mamma och pappa ritad av en 5 år gammal flicka. Hon talade om sina 

föräldrar och berättade att mamma stannade med henne på avdelningen. Mamma är gravid 

och flickan väntade på ett litet syskon. 

 

 

 

 
 

 

Teckning 3 Huset hemma 
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Teckning 3 föreställer huset hemma, ritat av en 7 år gammal flicka. Flickan pratade under 

intervjun om familjen hemma, hemmet, om sina leksaker och hunden som väntade hemma. 

 

Temat att känna sig trygg och säker under sjukhusvistelsen beskriver barnens upplevelse av 

tröst genom att ta med egna leksaker, filt eller kläder till sjukhuset. Ett barn packade inför 

varje inläggning på sjukhus sin ryggsäck med en bok och sin tyghund. Ett annat barn som 

hade sin docka med sig till sjukhuset, sa att dockan också skulle lämna blodprover och att hon 

kunde prata med dockan om inte mamma var där med henne. Att ta med sig vissa saker som 

barnen ansåg vara betydelsefulla för dem förmedlade trygghet under sjukhusvistelsen.   

 

 

 
 

Teckning 4 Mjukisdjur 

 

Teckning 4 föreställer ett mjukisdjur, ritat av en flicka, 7 år gammal. Flickan ritade och 

berättade om mjukisdjuret som hon tog med sig till sjukhuset.  

 

Temat att sjuksköterskor finns till hands för barnen beskriver barnens upplevelse av tröst 

genom att sjuksköterskor finns tillgängliga för dem på vårdavdelningen. Barnen upplevde att 

sjuksköterskor tröstade genom att vara snälla, omtänksamma, tillgängliga och genom att ha 

tid för dem. För att uppleva tröst var det betydelsefullt att lära känna sjuksköterskan liksom 
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att veta att hon kände igen dem från tidigare vårdtillfällen. Barnen ville inte bli lämnade 

ensamma på vårdavdelningen. Om inte någon förälder kunde stanna med barnet så fanns 

sjuksköterskor hos dem. Ett barn, en pojke 8 år, med svåra smärtor berättade att 

signalknappen var tröst för honom. Han visste att när han tryckte på den kom sjuksköterskan 

och hjälpte honom att ändra läge eller gav honom medicin.    

 

 
Teckning 5 Signalknappen 

  

Barnen litade på sjuksköterskorna och vågade överlämna sig i deras händer för 

undersökningar och provtagningar, trots att dessa medförde smärta och obehag. Barnen fann 

tröst genom fysisk kontakt, som att sitta i knä hos en sjuksköterska eller genom att få en kram.  
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Teckning 6 Sjukhuset  

 

Teckning 6 föreställer sjukhuset, ritat av en 8 år gammal pojke. Pojken berättade om när han 

kom till sjukhuset sent en kväll i ambulans. Han var sjuk och visste att han kunde få hjälp på 

sjukhuset. Längst ner till höger på teckningen ligger han på en bår som bärs av 

ambulanspersonalen. I pratbubblan står det ”hjälp”.  

 

Aktiviteter av olika slag som att leka, spela spel, rita och måla, ibland tillsammans med 

sjuksköterskan, ibland med förälder, samt att gå i sjukhusskolan underlättade barnens vistelse 

på sjukhuset.  

 

Temat att finnas till hands för föräldrar och syskon beskriver att de sjuka barnen tröstade 

sina föräldrar med en kram eller genom att säga några ord. Barnen upplevde tröst genom att 

kunna trösta andra. Ett av barnen förstod att mamma behövde tröstas och pratade med henne. 

Barnen tröstade också sina syskon. Ett barn tröstade sin syster genom att prata med henne, 

vilket gjorde att det kändes bättre för systern enligt det sjuka barnet. Ett annat barn tröstade 

lillebror genom att vara tillsammans med honom och leka.  
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Delstudie II   
Syftet i delstudie II var att beskriva föräldrars upplevelser av vad som tröstar dem när deras 

barn insjuknat i cancersjukdom. Resultatet formulerades i fem teman: att uppleva tröst genom 

att vara nära sitt barn, att finna tröst genom barnets styrka, att uppleva tröst genom att känna 

sig hemma på avdelningen, att uppleva tröst genom att vara en familj och genom att vara 

hemma samt att uppleva tröst genom stöd från sitt sociala nätverk. Nedan presenteras alla 

temana i kursiv fet stil och subteman i kursiv stil.  

 

Temat att uppleva tröst genom att vara nära sitt barn beskriver att föräldrar till barn med 

cancersjukdom fann tröst genom att vara nära sitt barn både fysiskt och emotionellt, en närhet 

som upplevdes som att bli ett med sitt barn. Föräldrarna upplevde att barnen sökte deras 

närhet mer när de var sjuka än i vanliga fall. Kroppskontakt och närhet till förälder var 

viktigare än ord: ”Nej, nej, nej prata inte. Prata tyst. Håll bara om mig.” Barnens frågor om 

sjukdomen handlade bland annat om döden. ”Vilken är den farligaste sjukdomen? Hur farligt 

är cancer? Kommer jag att dö nu?” Föräldern kunde genom att svara ärligt på barnets fråga 

förklara på ett sätt så att barnet förstod, vilket tröstade både barn och förälder. Föräldrarna 

kunde trösta och sköta om sitt barn genom att vara nära och delta i omvårdnaden av barnet på 

sjukhuset och hemma.  

 

Föräldrarna fann tröst genom barnets styrka, barnets livsgnista och kamp mot sjukdomen, 

som visade sig som en vilja att inte ge upp. Barnen anpassade sig gradvis till behandlingen av 

sjukdomen, härdade ut och var starka. Barnens egen förmåga att finna tröst i lek och med 

mjukisdjur tröstade föräldrarna samt att barnen tröstades av andra, som sjuksköterskor och 

personal på lekterapiavdelningen. Lekterapins personal höll kontakt med båda barn och 

föräldrar under lång tid. En mamma berättade att hur sjuk hennes dotter än var, så ville hon 

leka på lekterapin eller åtminstone gå dit en stund. Mamman styrde henne dit, halvt liggande i 

rullstol, för även om hon inte alltid kunde delta så ville hon vara där. Barn som vistades 

samtidigt på vårdavdelningen lekte och tröstade varandra. En mamma berättade om sonen och 

en annan pojke som pratade med varandra: ”Jag hörde dem sitta och prata med varandra. Han 

(en annan pojke) sa, jag har också haft sån där frisyr, han menade att han också hade tappat 

allt hår. Mitt hår har vuxit ut nu, sa han.” 

 

Föräldrarna fann tröst från sjuksköterskor på avdelningen genom den nära relation som 

utvecklades mellan dem, genom den omsorg sjuksköterskor visade och genom att de brydde 
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sig om både förälder och barn. Föräldrarna upplevde tröst genom att känna sig hemma på 

avdelningen. De upplevde att avdelningen blev ett andra hem för dem under 

behandlingstiden. Känslan av trygghet och att känna sig hemma fanns också i känslan av 

kamratskap med andra föräldrar till andra barn med cancersjukdom genom att tala med och 

dela erfarenheter med dem. Osäkerhet om behandling, prognos och framtiden fanns. När 

föräldrarna såg effekt av behandlingen växte hoppet som från början inte fanns eller var 

mycket litet. Hoppet växte också genom att få höra något om god prognos. Föräldrarna 

upplevde tröst genom sjuksköterskans expertis.  

 

I temat att uppleva tröst genom att vara en familj och genom att vistas hemma beskrivs att 

familjemedlemmar tröstade varandra, de kom närmare varandra och tog hand om varandra. 

Det tröstade att vara tillsammans i familjen och att kunna vistas hemma i det egna hemmet 

mellan behandlingarna och att uppleva det vardagliga livet hemma. Livet var inte som förut, 

utan beskrevs som ett annorlunda normalt liv.  

 

Föräldrarna upplevde tröst genom stöd från personer i sociala nätverk som omgav dem. 

Föräldrarna kände sig tröstade och uppmuntrade av släktingars och vänners besök på 

avdelningen och genom hjälp att ta hand om syskon. Föräldrarna fann tröst genom sina 

syskons och/eller mor/farföräldrars närvaro, liksom praktisk hjälp till exempel genom 

avlastning genom att ta hand om det sjuka barnet. Föräldrarna upplevde att de var omgivna av 

vänlighet och omtänksamhet. Det tröstade att vänner till dem, lärare i skolan, personer inom 

barnomsorg, deras arbetsgivare och arbetskamrater visade omsorg och tänkte på dem. 

Föräldrarna betonade att sjukskrivning var en förutsättning för att orka med att ta hand om det 

sjuka barnet och syskon.   

 

Delstudie III  
Syftet i delstudie III var att beskriva vad som tröstar ett allvarligt sjukt och senare döende 

barn berättat av barnet, hans mamma och hans sjuksköterska. Resultatet formulerades i fyra 

teman: uttrycka känslor och bli redo för tröst, vara i kommunion, skifta perspektiv, och finna 

tröst genom att vara hemma. Nedan presenteras alla temana i kursiv fet stil.   

 

Temat att uttrycka känslor och bli redo för tröst beskriver Victors upplevelse att det var 

mycket svårt att finna tröst i den smärta, rädsla och osäkerhet som han upplevde. Tröst blev 
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vid dessa tillfällen likvärdigt med att kunna ge uttryck för det obehag och påfrestningar han 

kände. Han berättade att han var sjuk, han måste genomgå behandling och att han inte skulle 

överleva sjukdomen. Han genomgick smärtsamma och skrämmande situationer och för att 

härda ut, hittade Victor sätt att underlätta de svårigheter han upplevde. Victor uttryckte 

känslor genom att tala, i sitt kroppsspråk, genom att gråta och i sina teckningar. Han drog sig 

undan kontakt med personal på avdelningen genom att inte prata med dem, han drog täcket 

över sitt huvud och visade att han ville bli lämnad i fred. ”Jag vill inte prata.”  

 

Victor kunde klara av de flesta procedurer och undersökningar som han genomgick, men vid 

sövning inför smärtsamma procedurer var han rädd. Personalen förstod hans rädsla och 

försökte söva sakta och försiktigt. Han var förtvivlad och grät tills han somnade. Det var en 

stor påfrestning för både Victor och hans mamma. Victor tänkte på döden och var rädd för 

döden. En dag när han såg filmen Lejonkungen, ropade han på mamma och bad henne stänga 

av filmen. Victor satte sig i pappas knä och grät. Det tog en lång stund innan han kunde säga 

varför han var ledsen. ”Jag vill inte dö.” Filmen hade satt igång hans tankar om döden, och 

hans föräldrar tröstade honom genom att hålla honom i knäet, bekräfta hans tankar och svara 

så ärligt de kunde på hans frågor. I familjen pågick en öppen kommunikation om sjukdom, liv 

och död. Victor tyckte om att rita och ett sätt att uttrycka sin förståelse av sjukdomen var i 

teckningar.  
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Teckning 7 

 

Den första teckningen (Teckning 7) ritade Victor medan behandlingen var kurativ. Överst på 

sidan har Victor skrivit ”Här är knölen”, sedan två streck, som är huden, och en rund ring som 

föreställer knölen (tumören). Under detta har han ritat en större rosa drake, som symboliserar 

sjukdomen. Teckningen visar en soldat med spjut och svärd som riktas mot draken. Soldaten 

symboliserar cytostatikabehandlingen som ska bekämpa draken genom ett krig i kroppen. 

Längst till höger ses en liten blå drake, vilken är en metastas. Victor talade om sjukdomen 

som en drake och sa att den var farlig, han visste att han måste behandlas och vara på sjukhus 

och att behandlingen kunde göra honom frisk.  

 

Viktor ritade många drakar under den tid han var sjuk. En tid efter att Victor hade dött gav 

mamma mig två teckningar till som Victor hade ritat. 
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Teckning 8 

 

Victor fortsatte att rita teckningar under den tid han vårdades hemma. Teckning 8 visar en blå 

drake som skakar ett träd. Draken står stadigt på marken. Trädet är uppryckt ur marken och 

rötterna syns. Trädets krona är målad i rött och grönt. I teckningen syns inga soldater som ska 

bekämpa sjukdomen. Många detaljer i teckningen, trädets krona, drakens klor, tänder och 

ryggsköld är vassa och taggiga. Victor kommenterade inte själv teckningen.  
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Teckning 9 

 

Teckning 9 visar två drakar, en brun och en blå, med vassa klor och tänder. Den bruna draken 

sprutar eld, den har vingar och flyger iväg. Den blå draken har också vingar. Drakarna ser 

aggressiva ut. Victor kommenterade inte teckningen.  

 

Victors mamma kommenterade Victors teckningar: ”Han illustrerade i motiv, färg och 

intensitet det han kände. Kanske kan känslan inte beskrivas i ord, men konsten är beskrivande. 

Han ritade av sig, precis som jag och hans syskon ibland gör.” Mamma utvecklade draken 

vidare i Victors dödsannons, eftersom draken blev en stark symbol för Victors sjukdom för 

hela familjen. ”Det blev en illustration av vad som till slut vann kampen om livet.”  

 

Temat att vara i kommunion beskriver Victors upplevelse av tröst genom att vara nära sina 

föräldrar. En av föräldrarna, eller båda, fanns hos honom hela tiden, på sjukhus och hemma. 

”Det viktigaste är att mamma och pappa är med mig”. Han ville vara fysiskt nära dem och 

ville dela känslor, ibland ordlöst. Victor uttryckte att hans syskon betydde mycket för honom. 

De tröstade honom, lekte och tog hand om honom på olika sätt och pratade öppet om hans 
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situation. Trots att Victor var mycket svårt sjuk fanns tröst i glädje, skratt och lek tillsammans 

med syskonen. Victor upplevde tröst genom det förtroende han kände för sin sjuksköterska. 

Han litade på henne, hon lärde känna honom och anpassade omvårdnaden efter honom. I 

kommunikationen mellan dem kunde hon förstå honom ordlöst, genom att han visade i sitt 

kroppsspråk vad han ville.  

 

Temat att skifta perspektiv beskriver hur Victor fann tröst genom att tänka på annat än det 

lidande som sjukdomen orsakade. Han planerade för framtiden, han sparade pengar för att 

köpa mer Lego för att bygga fler modeller, göra en resa med familjen och hålla kontakt med 

klasskamrater i skolan. Hans intresse för naturen, djur och att plantera tröstade, liksom att titta 

på filmer och läsa böcker. När Victor tappade allt hår bestämde han tillsammans med mamma 

att ge det till fåglarna så att de kunde bygga bo av det. Victors sjuksköterska förstod när han 

var rädd och osäker och kunde, genom att läsa av Victors kroppsspråk, förstå när han behövde 

distraktion. Victor fann tröst i att hon respekterade honom som han var och att hon inte ställde 

frågor som besvärade honom.  

 

Temat att finna tröst genom att vara hemma beskriver Victors upplevelse av tröst genom att 

kunna vistas hemma. Victor vårdades hemma mellan behandlingar och under den sista tiden 

han levde. På frågan vad tröst är sa Victor att ”tröst är att vara hemma.” Hemma kände han 

sig trygg, varken rädd eller ledsen. Hemma hade han familjen omkring sig, sitt eget rum och 

sina leksaker. Han tyckte om att ligga i kökssoffan och kunde vara med och delta i livet 

hemma trots att han var så sjuk. Hemmet var den plats där Victor var lyckligast. Victor dog 

hemma i mammas famn.   

 

Delstudie IV 
Syftet i delstudie IV var att beskriva vem och vad som tröstar föräldrar, syskon, sjuksköterska 

och andra personer, som tröstade ett svårt sjukt och senare döende barn, beskrivet av 

mamman och barnets sjuksköterska. Två domäner urskiljdes, mammas berättelse och 

sjuksköterskans. Nedan presenteras domäner och tio teman. Temana presenteras i kursiv fet 

stil.  

Ett sociogram konstruerades för att visa det sociala nätverket.  
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Figur 2 

 

 

 
 

Förkortningar 

B Barnet F Föräldrar till andra sjuka barn 

M Mamma (intervjuad) V Vänner 

P Pappa K Klasskamrater 

S Syskon Fg Föräldragrupp 

Sl Släktingar A Arbetskamrater 

N Närstående (vänner och bekanta) Ah Anhörig 

Ssk Sjuksköterska (intervjuad)   

 

  

Resultatet i delstudien visar att barnets familj utgjorde kärnan i ett socialt nätverk, som 

involverade ett antal personer som tröstade varandra genom att finnas till hands för varandra, 

genom att hjälpa till med praktiskt arbete hemma, genom att finnas nära och ha förståelse för 

de svårigheter som fanns. Resultatet visar att personerna hade ett gemensamt socialt nätverk 

och att mamma, sjuksköterskan och syskonen hade sociala nätverk omkring sig.   
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Den första domänen beskriver vem och vad som tröstade mamman och syskon berättat av 

mamman. Det första temat beskriver mammas upplevelse av en nära och ömsesidig relation 

med det sjuka barnet. Mamma fann tröst i att vårda sitt svårt sjuka barn: ”Det har ju bildats 

en stark ömsesidighet, en oerhört nära relation och jag förstår att jag är viktig.” Hon fann tröst 

i att få höra att hon var en viktig person för sitt barn. Han sa att han ”ville vara med henne och 

att han hoppades att hon aldrig skulle dö”. Mamman vårdade honom på sjukhuset och hemma. 

Genom att vårda barnet hemma, där barnet helst ville vara, hjälpte hon barnet finna tröst. 

”Tryggheten hemma bar honom hela vägen trots att han kände hur sjuk han var” enligt 

mamma. Barnet sökte hennes närhet, ville sitta i knä och prata. Mamma fann tröst i att höra 

barnet skratta och må bättre en stund, att prata med honom och att hon kunde trösta honom 

genom att finnas nära.  

 

Mamma fann tröst i den svåra situationen genom att dela ansvar för omvårdnaden av barnet 

med sin familj. Föräldrarna delade på tiden med barnet på sjukhus och hemma, vilket innebar 

att de båda fick lika mycket tid tillsammans med barnet. De delade på ansvar för arbete 

hemma och att ta hand om syskonen. Mamma fann tröst i att uppleva syskonens 

omtänksamhet om sin sjuka lillebror. Syskonen lekte med honom, fanns vid hans sida och 

hjälpte honom göra det han ville, bar honom när han inte orkade gå själv och tog hand om 

honom. ”Det var alltid glädje och skratt” när syskonen var tillsammans, vilket påverkade det 

sjuka barnet och gjorde att han mådde bättre en stund.  

 

Omtänksamhet och hjälp från sjuksköterska, släktingar och andra personer som fanns 

nära familjen tröstade mamma. Mamma ville vara delaktig i diskussioner och beslut om vård 

och behandling av barnet och genom att dela funderingar och oro med sjuksköterska och 

annan personal på avdelningen fann hon tröst. Släktingars praktiska hjälp i hemmet tröstade. 

”Han tar hand om våra barn ibland, han är suverän. Han jobbar inom sjukvården, det är han 

som tar prover”. Uppmärksamhet och omtanke från vänner och andra personer som fanns i 

familjens närhet i form av brev och hälsningar tröstade mamma. Mamma fann sätt att trösta 

sig själv genom att ha tid för sig själv, att kunna tänka och reflektera över vad som hände med 

barnet, henne själv och familjen. ”Jag försöker verkligen, jag satsar på mig själv, jag går ut 

och går, ser till att det här är min tid nu, jag har ingen mobiltelefon med mig, jag gör det”.  

Tid att gå en promenad eller att träna gav tröst att klara av den påfrestande situationen.  
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Mamma beskrev att syskonen pratade med och tog hand om varandra. De tröstade varandra 

genom att vara tillsammans, leka med varandra och tala öppet om lillebrors svåra sjukdom.  

”Vi pratade ju och var väldigt öppna mot alla barnen. Vi berättade för dem vad som skulle 

hända och de fick ställa frågor”. För syskonen var det tröst att det dagliga livet hemma 

fungerade för dem, att en förälder fanns hemma och att gå i skola som vanligt. ”De har sina 

liv i skolan och det var ju viktigt att det fick fortsätta, så det har fungerat jättebra”. Olika 

aktiviteter som de ägnade sig åt, som musik och att rita och måla och att träffa vänner, 

tröstade. Enligt mamma ”illustrerade syskonen i teckningars motiv, färg och intensitet vad de 

kände inför lillebrors sjukdom. Känslan går inte alltid att beskriva i ord, men teckningarna är 

beskrivande”.  

 

 

  
 

Syskonteckning 1  

 

Ett syskon har ritat en teckning som föreställer barnavdelningen där Victor vårdades. 

Syskonet har ritat hur korridoren på avdelningen ser ut mycket detaljerat med olika rum, en 

rullstol och en brits med hjul. Inga barn eller personal ses i korridoren, däremot änglar som 

svävar omkring. Syskonet berättade att hon tänkte att de sjuka barnen på avdelningen dog och 

blev änglar.  
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Syskonteckning 2  

  

Teckningen är ritad av ett annat syskon. Syskonet har ritat ett porträtt av sin lillebror Victor 

innan han dog. Texten ”Fear no darkness promised child” är titeln på en låt som familjen 

lyssnade på under Victors sjukdomstid.  

 

I den andra domänen beskriver sjuksköterskan vem och vad som tröstade henne och föräldrar. 

Sjuksköterskan fann tröst i att uppleva att hennes omvårdnad gjorde skillnad för barnet. 

Genom att prata med och lära känna barnet och genom kontinuitet i omvårdnaden förstod hon 

att barnet litade på henne. ”Det var det som hände, vi hittade varandra.” Hon lärde sig läsa av 

barnet och de förstod varandra, ibland utan ord. ”Det tog tid att lära sig läsa av honom 

eftersom han inte genast visade vad han ville. Jag har fått träna mig på honom, jag har sett på 

hans ögon vad han vill…just det där att läsa av honom…..” Sjuksköterskan ansåg att barnet 

hade lärt henne mycket om omvårdnad och hon ansåg att det var belönande att vårda barnet. 

Det tröstade henne att se att han hade mindre ont och att han mådde bättre. Hon kunde dela 
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svårigheter med arbetskamrater, som var omtänksamma och visade kamratskap. ”Vi har 

pratat, de har kommit och frågat, jamen hur är det med dig då?” Sjuksköterskan upplevde att 

avdelningen som plats betydde mycket för henne. På avdelningen fanns glädje och liv trots att 

många barn var svårt sjuka. Sjuksköterskan tröstades av en nära anhörig till henne som 

lyssnade och kramade om henne.  

 

Sjuksköterskan involverade föräldrarna i omvårdnaden av barnet och arbetade tillsammans 

med dem, ett slags teamarbete för barnets bästa. Hon erbjöd sin hjälp till föräldrarna, frågade 

hur de mådde, informerade dem och förberedde barnets undersökningar och försökte 

underlätta för dem genom att ligga ett steg före. På grund av hög arbetsbelastning på 

avdelningen upplevde sjuksköterskan att hon inte kunde erbjuda sig själv så mycket som hon 

ville. På avdelningen delade föräldrar till andra sjuka barn erfarenheter med varandra och 

kunde trösta varandra genom att tala och dela upplevelser om sina barns sjukdomar och 

behandling. ”De (föräldrar) kan bli vänner för livet. De som varit med om samma sak, som 

har varit där och vet vad det handlar om, de kan trösta och ge varandra stöd”. När föräldrar 

blev inlagda på avdelningen med sina barn blev de inbjudna att delta i en föräldragrupp, där 

de kunde prata om sina erfarenheter med andra föräldrar.  
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DISKUSSION OCH REFLEKTION  
Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva långvarigt sjuka barns upplevelser 

av tröst samt vilka och vad som tröstar barn, föräldrar och en sjuksköterska. I diskussionen 

kommer Norberg och medarbetares modell om tröst (2001) att användas för att ge struktur till 

presentationen av delstudiernas resultat. 

 

Att kunna uttrycka sitt lidande och bli redo för tröst 
Att bli redo för tröst (jfr Norberg m fl, 2001) innebar att de sjuka barnen och deras föräldrar 

uttryckte sitt lidande. Både barn och föräldrar (I, II, III) insåg och förhöll sig till fakta att 

barnen var svårt sjuka och att långvarig behandling låg framför dem. Föräldrarna till barnen 

med cancersjukdom (II) levde i ovisshet om barnen skulle överleva eller inte, vilket var 

mycket smärtsamt och påfrestande för dem. Barn och föräldrar fanns till hands för varandra 

när någon uttryckte sitt lidande. Barnen uttryckte sitt lidande i tal, teckningar, tårar och i sitt 

kroppsspråk. När barnen grät, kräktes, tappade håret och hade så ont att smärtan ibland var 

outhärdlig, fanns föräldrarna nära sina barn fysiskt och emotionellt och deltog i omvårdnaden 

av dem (II, III). Föräldrar till de svårt sjuka barnen kunde ge uttryck för lidande och oro och 

upplevde att sjuksköterskor förstod dem, utan att de behövde förklara sig (II). Sjuksköterskor 

visade att de brydde sig om, lyssnade på och fanns till hands för barnen (I, III), för föräldrarna 

(II, IV), involverade föräldrar i omvårdnaden (IV) och gav sig tid att sitta på sängkanten och 

prata några minuter extra. Samspelet mellan barn, föräldrar och sjuksköterskor gav utrymme 

och öppnade vägen för både barn och föräldrar att kunna uttrycka sitt lidande. Samspelet 

mellan de sjuka barnen, föräldrar och sjuksköterskor bygger på att förtroende och tillit 

utvecklas och alla delstudierna visade att relationerna mellan dem var betydelsefulla. 

Betydelsen av sjuksköterskors förhållningssätt, som kännetecknades av närvaro och en vilja 

att lära känna barnen och deras familjer (II, III) framkom också i studier av Cantrell (2007) 

och Cantrell och Matula (2009). De visade att sjuksköterskor genom att finnas till hands, vara 

med och ingå i en samhörighet med det sjuka barnet och dess familj kan ge utrymme att dela 

känslor av förtvivlan och rädsla. En studie av Burley Moore och Kordick (2006) visar att 

relationen mellan sjuka barn, föräldrar och sjuksköterskor inte alltid fungerar bra. Det kunde 

uppstå missnöje över omvårdnaden av barnet och missförstånd på grund av bristande 

kommunikation, men sjuksköterskor kunde undvika detta genom att vara känsliga för barns 

och föräldrars behov, behandla dem med respekt och lyssna på deras frågor.  
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När ett barn är dödligt sjukt råder en mycket svår situation för alla inblandade. Att vara barn 

och veta att det inte finns botande behandling och att man ska dö, var en mycket svår 

upplevelse (III). Resultatet i delstudie III visar att tröst kunde innebära att uttrycka sitt lidande 

eller att härda ut. Barnet var tvunget att genomgå många smärtsamma och skrämmande 

situationer, men genom att uttrycka känslor genom kroppsspråk, genom att gråta och rita 

teckningar kunde de påfrestningar barnet upplevde mildras något. I en sådan situation är det 

mycket svårt att trösta och att finna tröst, men möjligheten för barnet att kunna uttrycka att det 

var svårt, att han led och att han var förtvivlad kunde trösta en stund. För barn är det bättre att 

uttrycka det som är svårt i lek och teckningar än att inget visa, att tala om det svåra är bättre 

än att tiga om det (Sourkes, 1996). För barn som är döende innebär döden att ta avsked av allt 

som är välkänt och tryggt, att skiljas från föräldrar, syskon och personliga saker som är 

viktiga. Om svårt sjuka döende barn inte får möjlighet att uttrycka sin sorg och smärta, kan 

situationen upplevas ännu värre, nämligen att barnet känner sig helt ensamt i världen 

(Sourkes, 1996; Hilden, Watterson & Chrastek, 2000). Barnet hade sin familj omkring sig, 

som kunde förstå och ta emot en del av hans lidande (III). När barnet inte ville prata visade 

sjuksköterskan honom respekt, visade att hon fanns till hands för honom och visade att han 

inte var ensam.   

 

Att dela lidande i kommunion 
När känslor som sårbarhet, sorg, ilska och hat har uttryckts, kan lidandet öka för en stund. 

Lidandet blir uppenbart och delas av den som lider och den som förmedlar tröst, vilket 

innebär att de är i kommunion (jfr Norberg m fl, 2001). Både barn och föräldrar gav uttryck 

för hur betydelsefulla de var för varandra för att kunna ge och ta emot tröst. När barnen 

uttryckte att de var ledsna, hade ont eller ställde frågor om liv och död vände de sig oftast till 

föräldrarna som fanns vid deras sida. I delstudie II frågade barnet sin mamma: Kommer jag 

att dö nu? Genom att tala med barnet om behandlingen, att den hjälper nu och förklara för 

barnet att just nu kommer inget att hända, kunde mamman trösta sitt barn och hon fann själv 

tröst i att kunna tala ärligt och öppet om svåra frågor. Föräldrar (II) berättade att de upplevde 

att de blev ett med sina barn under sjukdomstiden (jfr Stern, 1985, s. 137-147; jfr Norberg m 

fl, 2001) och att en mycket nära och ömsesidig relation utvecklades mellan dem (IV). 

Föräldrar å sin sida delade lidande, uttryckte förtvivlan och oro över barnet med sin familj och 

personer i sina sociala nätverk (II, IV) från vilka de upplevde vänlighet, omtänksamhet och 

praktisk hjälp. Att i sina respektive nätverk vara omgivna av personer som stadigt stod vid 
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deras sida och kunde hjälpa dem med något som de inte behövde efterfråga, tröstade dem. 

Personer i de sociala nätverken fanns till hands för föräldrarna, delade ansvar och bördor och 

föräldrar kunde luta sig mot dem.  

  

Ömsesidigheten mellan barn och föräldrar var betydelsefull för båda parter. Föräldrar i 

delstudie II beskrev det som ”att vi går hand i hand” eller ”vi är ett bra team”. Den nära 

relationen mellan barn som drabbas av sjukdom och deras föräldrar har beskrivits till exempel 

av Patterson (2002), som visar att föräldrar påverkades av barnets värme och gensvar under 

sjukdom och behandling, vilket gav föräldrarna mer styrka att ta hand om barnet. En studie av 

Patterson, Holm och Gurney (2004) visar att barns förmåga att vara starka och utstå 

behandling och att klara av smärta påverkade föräldrar att i sin tur visa sig starka under 

behandling av barnets cancersjukdom. I likhet med delstudie IV har Davies, Deveau, de 

Veber, Howell, Martinson, Papadatou med flera (1998) visat att mammor till döende barn 

kunde finna tröst i den nära relation de hade till sitt sjuka barn, en relation som blev än mer 

nära och växte i styrka inför barnets annalkande död. 

 

Kommunionen mellan barn och föräldrar innebar också att den ömsesidighet, som 

utvecklades mellan de sjuka barnen och deras föräldrar, ledde till att barnen 

uppmärksammade och förstod att deras sjukdom förorsakade föräldrar lidande och oro. De 

sjuka barnen såg sina föräldrar gråta och vara ledsna och visade att de ville och kunde trösta 

sina föräldrar. Delstudierna visar att barnen tröstade föräldrar med en kram eller genom att 

säga något (I, III), barnen tröstade sina föräldrar genom att visa sin okuvliga livsgnista och 

vilja att inte ge upp kampen mot sjukdomen (II) och barnet tröstade sina syskon och sin 

sjuksköterska (III, IV). Barns förmåga att trösta andra människor beskrivs av Bowlby (1996, s 

26-33), vad barn gör i en situation när de ska trösta kan vara en kopia av vad de har sett sina 

föräldrar göra. Delstudierna II och IV visar att den tröst föräldrarna kunde finna hos sina barn 

betydde mycket för föräldrarnas upplevelse av att få kraft och att orka fortsätta att ta hand om 

sina svårt sjuka barn (II, IV).   

 

När dialogen tröstar  
Verbal dialog kan om den sker i kommunion leda till att lidandet ses ur ett annat perspektiv 

och leder till upplevelser av mening trots lidande. Verbal dialog visade sig i delstudierna I, II 

och III där barnen uttryckte sig med ord i samtal med mamma, pappa, syskon och 
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sjuksköterska. Ett exempel på detta är den öppna kommunikationen som fördes mellan barn, 

föräldrar och syskon om ”draken” i delstudierna III och IV, som handlade om frågor om 

sjukdom, liv och död och pågick under barnets sjukdomstid. Exempel på icke-verbal dialog är 

de teckningar som barnen i delstudie I ritade, som föreställde regnbågen, föräldrar, huset 

hemma, mjukisdjur, signalknappen och sjukhuset. I delstudie I och III förde barnen en ordlös 

dialog, där de i sitt kroppsspråk visade att de ville vara nära sin förälder. I delstudie II visade 

den lilla pojken att kroppskontakt och närhet till förälder var viktigare än ord: ”Nej, nej, nej 

prata inte. Prata tyst. Håll bara om mig”. Barnen sökte föräldrars närhet och kroppskontakt, 

satt i knä eller sov nära sin förälder. Att gråta var också ett sätt för barnen att kommunicera 

lidande.  

 

Delstudie III visar att barnet ritade sin sjukdom i form av en drake. Sjuka barn kan tänka på 

sin sjukdom som ett monster, något som hotar dem (Malchiodi 1998, s. 181; Liossi, 2000). 

Monster och rovdjur fanns också i de teckningar en dödssjuk 9-årig flicka med leukemi ritade 

fram till sin död. Monstren och rovdjuren tolkades representera det skrämmande och 

destruktiva i sjukdomen (Bertoia, 1993, s. 83). I studien poängteras att precis som den som 

lyssnar, inte fullt ut kan förstå upplevelsen hos en annan människa som berättar något, kan 

den som tittar på en teckning inte heller vara säker på dess betydelse (Bertoia, 1993, s. 27). 

Barns egna kommentarer till en teckning är därför mycket betydelsefulla, för att de som finns 

runt barnet ska kunna förstå vad barnet menar (jfr McPherson & Thorne, 2000; Wellings, 

2001; Massimo & Zarri, 2006). De ibland subtila signaler som långvarigt sjuka barn kan visa 

på olika sätt genom kroppsspråk, grimaser och i teckningar kan uttrycka barns önskan eller 

åsikt (McPherson & Thorne, 2000). Delstudierna visar att när föräldrar och sjuksköterskor är 

uppmärksamma på barns olika sätt att uttrycka sig, kan barn känna att de som finns omkring 

dem, lyssnar på och lägger märke till dem, vilket öppnar för insikt och förståelse av barns 

behov av tröst.  

 

Att skifta perspektiv  
När det svåra har delats i kommunion och tröstande dialog, kan den som lider uppleva att 

perspektivet ändras och få en känsla av hur hon/han kan förhålla sig till lidandet och se sitt 

lidande ur ett annat perspektiv (Norberg m fl, 2001). För de sjuka barnen var lek något 

mycket viktigt och lika med tröst. Barnen lekte själva, med föräldrar och syskon, på lekterapin 

och med andra barn på avdelningen. För barn kan lek och leksaker förmedla en känsla av 
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trygghet och något som innebär glädje. Lek var en rolig sysselsättning och betydelsefull 

aktivitet för de sjuka barnen under den tid de vårdades på sjukhus. Ett exempel på lekens kraft 

som tröst berättades av förälder i delstudie II, att hur sjuk hennes dotter än var ville hon leka 

på lekterapin eller åtminstone gå dit en stund. Dottern halvlåg i rullstol och styrdes dit av sin 

mamma. Även om flickan inte alltid kunde delta så ville hon vara där. Genom att för en stund 

glömma bort allt som gjorde ont och var otäckt och i stället leka och fantisera, kunde barnen 

se lidandet ur ett annat perspektiv och uppleva glädje trots lidandet (jfr Norberg m fl, 2001). 

Att känna sig hemma på vårdavdelningen (I) var betydelsefullt för de sjuka barnens 

upplevelse av tröst. Barnen hade varit inlagda på sjukhus många gånger tidigare och att känna 

igen sig och att känna sig trygg på avdelningen medverkade till upplevelsen av tröst. Till detta 

bidrog att barnen visste att sjuksköterskor på avdelningen kände igen dem från tidigare 

vårdtillfällen. Att känna sig hemma innebär en upplevelse av trygghet i tillvaron. Zingmark, 

Norberg och Sandman (1995) visade att känna sig hemma hör samman med att ha 

meningsfull relation med andra människor, ting, platser, aktiviteter, sig själv och 

transcendens. Att känna sig trygg är en aspekt av tröst (Norberg m fl, 2001).  

 

Resultatet i delstudie III kan utifrån modellen om tröst (Norberg m fl, 2001) tolkas som att 

barnet kunde se sitt lidande ur ett annat perspektiv när han vårdades hemma. Att ligga i 

kökssoffan hemma och vara omgiven av föräldrar och syskon, sova en stund och leka en 

stund tröstade barnet. För barn finns trygghet i hemmet genom välbekanta dofter, leksaker och 

personer (jfr Dahlqvist m fl, 2008). Att skifta perspektiv och uppleva tröst innebar att glädjas 

över att vara hemma i sitt eget hem, att uppleva naturen och att ge sitt hår till fåglarna att 

bygga bo av. Det påverkade barnet tydligt med minskad smärta och mindre behov av 

smärtlindring, han började äta och han var gladare. Mammans upplevelse var att ”tryggheten 

hemma bar honom hela vägen”. Att vara hemma kan ses som en metafor för tröst och trygghet 

och kan omfatta både platser och människor (Erickson, 1993). Barnets vistelse hemma mellan 

behandlingarna och under hans sista tid i livet, var en tröst i sig. Svårt sjuka och döende barn 

kan uppleva fördelar av att kunna vistas hemma, genom att uppleva och vara en del av 

vardagslivet som pågår hemma (Sumner & Hurula, 1993). Vård i hemmet anses många 

gånger vara det bästa alternativet för ett svårt sjukt barn, men det finns tillfällen när detta inte 

är genomförbart eller ens önskvärt på grund av sjukdomens förlopp och att föräldrar upplever 

att de inte kan ge den omvårdnad eller smärtlindring som fordras (Hannan & Gibson, 2005).   
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Delstudie IV visar att för familjens del innebar vården av det svårt sjuka, döende barnet i 

hemmet att familjen kunde vara tillsammans och syskonens dagliga liv och aktiviteter 

underlättades. Tidigare studier har visat att möjligheten att kunna ta tillvara den tid som barnet 

har kvar att leva, att vara tillsammans med barnet värderades högt av sjuka barns familjer 

(Hannan & Gibson, 2005; Monterosso & Kristjanson, 2008). Delstudie II visar att föräldrar 

till de sjuka barnen fann tröst i att vara hemma mellan behandlingar. De fann tröst i att vara 

hemma, i det vanliga vardagslivet, fast det var ett nytt annorlunda och liv jämfört med förut.  

För föräldrarna (II) innebar det att de kunde se sitt lidande ur ett annat perspektiv och uppleva 

mening trots lidande. 

 

Det är i kommunion, i en djupt delad känsla av samhörighet, som hopp kan uppstå enligt 

Norberg med flera (2001). Att uppleva hopp innebär att perspektivet kan ändras. Hoppet 

uttrycktes på olika sätt. De sjuka barnen i delstudierna I och III uttryckte hopp om att må 

bättre nästa dag eller hopp om att få åka hem. Delstudie II visar att ett spirande hopp väcktes 

bland föräldrarna att barnet skulle överleva genom att föräldrar till andra cancersjuka barn och 

sjuksköterskor på avdelningen förmedlade hopp. Personer i sociala nätverk förmedlade 

trygghet, vilket hjälpte föräldrarna att uppleva stunder av hopp för barnets tillfrisknande och 

överlevnad. Hoppet kan hjälpa människor att genomleva kriser, klara av påfrestningar och att 

genomgå behandlingar (Larsson & Curtis, 2006). Att uppleva hopp gav föräldrarna styrka och 

kraft och hjälpte dem att uppleva mening mitt i den svåra situationen (II). Detta resultat 

överensstämmer med en studie av Kylmä och Juvakka (2006), som fann att föräldrar till 

cancersjuka ungdomar riktade sitt hopp mot framtiden. Föräldrarnas hopp beskrevs som en 

positiv kraft som hjälpte dem att hantera situationen.  

 

Vid obotlig sjukdom kan hoppet skifta från att hoppas på överlevnad till att leva i hopp 

(Larsson & Curtis, 2006). Att leva i hopp handlar om att känna sig trygg, att uppleva inre 

styrka och energi och att relationer till andra människor är betydelsefulla. I delstudierna III 

och IV visas att hoppet hade en annan karaktär än i delstudie II; barnets hopp handlade om att 

vårdas och dö hemma, för föräldrarna fanns ett hopp om att barnet skulle vara smärtfri en 

stund, att barnet skulle leva en dag till, att klara av vardagslivet i familjen de svårigheter som 

sjukdomen medförde. Betydelsen av att förmedla hopp i en situation när ett barn är döende 

visas i en studie av Costello och Trinder-Brook (2000), där sjuksköterskor kunde förmedla en 

känsla av hopp genom att kommentera att barnet hade klarat av att dricka eller prata en stund, 

något litet hoppfullt som för föräldrar kan betyda mycket, att livet finns en stund till. I likhet 
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med resultatet i delstudie IV visade Kylmä och Juvakka (2006), att hjälp och förståelse från 

andra människor hade betydelse för att föräldrar skulle uppleva hopp i en svår situation.   

 

Att finna tröst i sina sociala nätverk  
Den som tröstar någon kan behöva tröst själv. Delstudierna II och IV visar att föräldrar 

upplevde tröst genom den omtänksamhet, som personer i deras sociala nätverk visade när de 

deltog på föräldrarnas villkor (II). Mor/farföräldrar, släktingar, vänner, lärare, arbetsgivare, 

arbetskamrater och föräldrar till andra sjuka barn delade på olika sätt de sjuka barnens och 

deras familjers situation. Personer i sociala nätverk bidrog med praktiskt arbete, avlastade och 

delade föräldrarnas börda emotionellt, utan att föräldrarna behövde förklara sig och be om 

hjälp, vilket gjorde livet lättare (II, IV). Även sjukskrivning underlättade livet så att 

föräldrarna kunde ta hand om sitt sjuka barn, vilket upplevdes som tröst mitt i påfrestande 

omständigheter och allt lidande. Ett liknande resultat visades i en studie av Talseth, Gilje och 

Norberg (2001) som fann att anhöriga till patienter inom psykiatrisk vård fann tröst genom att 

vara tillsammans med den sjuke och att delta i omvårdnaden.   

 

Resultaten i delstudierna visar att barnen tröstade sina föräldrar (I, IV), föräldrar tröstade 

varandra (IV) och syskon tröstade varandra (I, IV). I delstudie IV framträder bilden av ett 

tröstande socialt nätverk. Familjen till det svårt sjuka senare döende barnet utgjorde hjärtat i 

de tröstande nätverken. Familjens medlemmar bar en tung börda, men omgivna av ett 

tröstande nätverk kunde de trösta varandra. Betydelsen av socialt nätverk vid svåra sjukdomar 

lyfts fram av Woodgate (2006b) och Riis Olsen och Harder (2009). Tröst i nätverken 

kännetecknades av ömsesidighet (IV). Det sjuka barnet behövde tröst, men tröstade också 

mamma, syskon och sjuksköterska. Mamma fann tröst i att vara nära och vårda sitt svårt sjuka 

barn. Syskon fann tröst i att kunna trösta sin lillebror genom att leka och vara tillsammans 

med honom samt hos klasskamrater och vänner. En öppen kommunikation mellan 

familjemedlemmarna skapade gemenskap där familjen delade känslor och förståelse med 

varandra (jfr Norberg m fl, 2001).  

 

I delstudie IV visas att sjuksköterskan fann tröst i att förstå att hennes omvårdnad gjorde 

skillnad för barnet och i att hon kunde dela svårigheter med personer i sina sociala nätverk. 

De lyssnade till henne och visade omtänksamhet och kamratskap. Sjuksköterskan fann tröst 

 
 

66



från arbetskamrater och en nära anhörig, vilket visar att arbete och privatliv kan vara två 

arenor för tröst.  

 

Metoddiskussion 

Intervjuer och teckningar  
När intervjuerna med barnen ägde rum fanns utom i ett fall, en förälder närvarande i rummet 

där intervjun med barnet ägde rum. Det är möjligt att föräldrars närvaro påverkade barnens 

berättelser och att de inte kunde berätta helt fritt, men föräldrarna berättade efter intervjun att 

de fått höra saker som de inte själva hade frågat barnet om. Att föräldrar fanns med under 

intervjun gjorde troligen intervjusituationen tryggare för barnen. 

  

De barn som deltog i delstudie I och III bestämde själva om och vad de ville rita. De barn som 

valde att rita teckningar berättade mycket noggrant om sina teckningar och förklarade vad de 

föreställde. Detta sätt att intervjua barnen har varit givande och intervjuerna med hjälp av 

teckningarna har gett mer data, än om barnen endast hade intervjuats (jfr Driessnack, 2005). 

Yngre barn är ofta konkreta i sina uttryck, medan lite äldre barn har mer abstrakt tänkande 

och sätt att uttrycka sig (Kane & Primomo, 2001). Av de sju barnen i delstudie I valde de två 

äldsta barnen att inte rita. Detta kan bero på att i åldern 10-12 år ställer barn krav på sig själva 

att det de ritar ska vara bra och kan därför välja att inte rita teckningar (Malchiodi, 1998, s. 

65-66).  

 

Min förförståelse och mångåriga erfarenhet som barnsjuksköterska att möta sjuka barn och 

deras föräldrar samt vana att prata med dem, kan ha underlättat för barn och föräldrar att 

berätta om sina upplevelser. Barn, föräldrar och sjuksköterska uppmuntrades att berätta fritt 

under intervjuerna. Min intention var att försöka vara lyhörd och öppen för att de skulle kunna 

berätta om sin situation och sina upplevelser. Min förförståelse av sjuka barn och familjer 

med sjuka barn kan också ha medfört att jag inte var öppen genom att ta saker för givna. 

Handledare har under avhandlingens framväxt läst intervjuer, varit delaktiga i 

analysprocesserna och vi har diskuterat olika tolkningar av data. För att öka trovärdigheten 

har delstudierna också diskuterats i seminarier med andra forskare (jfr Polit & Beck, 2008, s 

530).  
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Att ta del av Victors tankar om livet och döden, att titta på hans teckningar av draken och att 

se hur han blev sjukare och sjukare påverkade mig, eftersom det fanns mycket förtvivlan och 

sorg hos Victor och hans familj. Jag påverkades också av den glädje Victor visade när han 

berättade att han planterade, byggde med Lego och gladdes när han fick vara hemma. Det 

fanns något som kunde trösta honom mitt i allt det svåra han upplevde. Intervjun med Victor 

ägde rum en månad innan han dog. Det var mycket gripande att prata med honom och att 

lyssna på vad han sa under intervjun. Han pratade sakta och var trött. Efter detta träffade jag 

Victor på avdelningen en gång till, när han var där för provtagning. Han var mycket sjuk och 

svag. Jag hälsade på honom och pratade med hans mamma. Victor sa inget, han bara tittade. 

Under datainsamlingsperioden har jag haft möjlighet att samtala med handledare om dessa 

upplevelser och bearbeta dem. Min erfarenhet från barnsjukvården har lärt mig att inte vara 

rädd för att samtala om svåra saker. Alla samtal med Victors mamma om tröst och teckningar 

och den mycket svåra situation de levde i, har lärt mig mycket om hur dödlig sjukdom 

påverkar både föräldrar och syskon och bidrog till tolkningen av data. I relationen till Victor 

upplevde jag att jag fick hans förtroende, att han ville prata med mig. Det var inte självklart 

eftersom han ibland visade att han inte ville prata eller drog sig undan. Efter Victors död 

fortsatte kontakten med hans mamma i form av telefon- och mailkontakter, ett besök hemma 

hos familjen och lunchträffar. Allt detta vidgade min förståelse, samtidigt som det fanns risk 

att data kunde övertolkas. Återkommande samtal med handledare med fokus på att 

medvetandegöra mina känslor fördes under avhandlingsarbetet.  

 

I kvalitativ forskning görs tolkning av intervjupersoners berättelser, med medvetenhet om 

deras personliga historia och livsvillkor. Att vara nära och bli delaktig i samspelet under 

intervjun innebär att bli medskapare av intervjutexten (jfr Lundman & Graneheim, 2008 , s 

170; Polit & Beck, 2008, s 530). Att bli berörd och att använda sig av dessa erfarenheter i 

datainsamling och analys kan medföra att få djupa kunskaper om upplevelser av det fenomen 

som studeras, vilket i sin tur kan bidra till att öka förståelsen.  

 

Innehållsanalys 
Kvalitativ innehållsanalys har använts som metod i analysen av alla fyra delstudierna.  

Trovärdigheten i en studie kan förstärkas genom att deltagare med olika erfarenheter deltar 

och att deltagarna har olika kön och ålder (Graneheim & Lundman, 2004). De barn som 

deltog var flickor och pojkar i åldern 4-10 år. De vuxna deltagarna var framför allt mammor, 
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bara en pappa, vilket innebär att resultatet speglar mammors men inte pappors upplevelser av 

tröst. Det var oftast mammor som stannade på avdelningen med sina barn under 

sjukhusvistelsen, vilket även resultat från flera studier inom pediatrisk omvårdnad visar 

(Davies, Deveau, de Veber, Howell, Martinson, Papadatou m fl, 1998; McGrath, 2001; 

Woodgate, Degner & Yanofsky, 2003). I avhandlingen finns ingen avsikt att belysa 

könsskillnader eller genusperspektiv.  

 

För att stärka trovärdigheten visas exempel på hur meningsenheter, kondensering och 

abstraktion gjorts under analysen och resultaten illustreras av citat från texten och med 

barnens teckningar. Under analysprocessen, som innebär att gå fram och tillbaka mellan 

helhet och delar, diskuterade och reflekterade alla författare tillsammans. När slutligen teman 

formulerades diskuterades de mellan författarna, omformulerades och diskuterades igen för att 

nå konsensus (jfr Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck 2008, s 529-531).  

 

Tillräcklig mängd data fanns för att besvara forskningsfrågorna, som är belysta ur tre 

perspektiv: barns, föräldrars och en sjuksköterskas. De barn (I) och föräldrar (II) som 

intervjuades var inte barn och föräldrar i samma familj. Det var långvarigt sjuka barn med 

olika sjukdomar och föräldrar till barn med cancersjukdom. Endast en sjuksköterska är 

intervjuad (III, IV), men framstod som betydelsefull för barnet i delstudie III. Barnen i 

delstudie I och föräldrarna i delstudie II beskrev också att sjuksköterskor förmedlade tröst. 

Det kan vara en begränsning i avhandlingen att annan vårdpersonal inte har intervjuats om 

tröst. I en fallstudie (III, IV) ges möjlighet att studera ett fenomen på djupet, vilket anses vara 

fallstudiens styrka. Samtidigt innebär det att forskarens förtrogenhet med deltagarna kan 

försvåra att presentera data objektivt. Data från delstudierna III och IV lästes och diskuterades 

med handledare som inte hade träffat barnet, mamman eller sjuksköterskan. Familjen i 

delstudie III och IV visade sig ha god sammanhållning och omtanke om varandra under 

barnets sjukdomstid. Denna sammanhållning finns i en del familjer, medan andra inte har det.   

 

Resultaten i delstudierna kan överföras till liknande kontexter där svårt sjuka barn och deras 

föräldrar vårdas. Resultaten kan användas för att förstå sjuka barns och deras föräldrars 

upplevelser av tröst (jfr Graneheim & Lundman, 2004). De flesta kvalitativa studier har inte 

som mål att generalisera, utan att förmedla en rik, kontextualiserad förståelse av mänskliga 

upplevelser. Polit och Beck (2010) argumenterar för att läsaren kan ta ställning till 
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överförbarhet, genom att forskaren förmedlar rik beskrivande information om hur studien 

gjordes, om deltagare, kontext och det fenomen som studeras.   

 

SLUTSATSER   
I avhandlingen visas att barn och föräldrar fann tröst hos varandra i en nära och ömsesidig 

relation och att familjens medlemmar kan trösta både den som är sjuk och varandra. De 

långvarigt sjuka barnen berättade att de tröstades av föräldrarnas närhet och deras deltagande i 

omvårdnaden av dem. När barnen uttryckte sitt lidande verbalt och icke-verbalt, fanns 

föräldrarna till hands för att kunna dela lidandet. Tröst fanns i syskons omsorger om de sjuka 

barnen i form av omtanke, lek och besök. Barnen fann tröst i sina egna tillhörigheter, genom 

lek som distraherade och genom att träffa andra barn med liknande erfarenheter. Barnen 

upplevde tröst genom tillit till sjuksköterskan och hennes kompetens.  

 

Liksom barnen fann tröst genom att vara nära sina föräldrar, berättade föräldrarna att de 

upplevde tröst i att vara nära sitt sjuka barn. De beskrev att de fann tröst i att uppleva barnets 

styrka och livsgnista, att vara en familj, att få egen tid när andra personer de litade på tog över 

ansvaret för det sjuka barnet och genom omtänksamhet och praktiska hjälp från personer i 

deras sociala nätverk. Föräldrarna berättade att de fann tröst i relationen till sjuksköterskor, 

präglad av närvaro, kontinuitet, kompetens och intresse för barnet och föräldern. De berättade 

också att de upplevde tröst i kamratskapet med andra föräldrar till sjuka barn, med vilka de 

kunde dela glädje och sorg. Syskon till det långvarigt sjuka senare döende barnet tröstades av 

föräldrar och fann tröst i att kunna tala med varandra samt i att vara tillsammans med 

klasskamrater och vänner i sina respektive sociala nätverk.  

 

Sjuksköterskan som vårdade det svårt sjuka senare döende barnet fann tröst i den relation som 

utvecklades till barnet, kännetecknad av barnets förtroende. Sjuksköterskan fann tröst i 

arbetskamraters omtanke om henne samt genom att tala med en anhörig.   

 

Modellen om tröst (Norberg m fl, 2001) användes för att ge struktur till diskussionen. 

Avhandlingen innehåller beskrivningar från långvarigt sjuka barn, föräldrar och en 

sjuksköterska på vad det innebär att kunna uttrycka sitt lidande och bli redo för tröst, att i 

kommunion och genom den tröstande dialogen dela lidande och ansvar samt att kunna skifta 

perspektiv och finna tröst.    
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BETYDELSE FÖR OMVÅRDNAD  
Resultatet pekar på familjens betydelse för att barn och föräldrar kan finna tröst. Det är därför 

betydelsefullt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal gör familjerna så delaktiga i 

omvårdnaden av barnen, som föräldrarna önskar och betraktar dem som specialister som 

känner sitt barn bäst. Samtidigt bör sjuksköterskor och annan vårdpersonal vara 

uppmärksamma på föräldrars behov att få information, som gör föräldrar delaktiga, och på 

föräldrars behov av avlastning. Genom att sjuksköterskor och annan vårdpersonal underlättar 

för familjen att vara familj och göra saker tillsammans, upplever familjen gemenskap i det 

svåra eller tillåts glömma det svåra en stund.  

 

En annan aspekt av att finna tröst var vistelse hemma. Genom att ge stöd och hjälp kan 

vårdpersonal underlätta för föräldrar som uttrycker en önskan om att vårda sitt barn hemma.  

 

Det sociala nätverkets betydelse för tröst gör att sjuksköterskor bör se vissa personer i sociala 

nätverk som resurser och om barn och föräldrar accepterar det, informera personer i de sociala 

nätverken om barnets sjukdom och behandling, kalla till sammankomster och göra dem 

delaktiga i barnets och familjens situation. Sjuksköterskor kan också uppmuntra föräldrar att 

ta hjälp av personer i sina sociala nätverk som kan avlasta vid behov.  

 

Resultatet visar att sjuka barns olika uttryck är viktiga ”nycklar” för att sjuksköterskor ska 

kunna förstå deras känslor och tankar. Sjuksköterskan inom barnsjukvård kan i sitt arbete 

uppmuntra barn rita teckningar som ett sätt att samtala och för att få veta vad barn tycker och 

tänker. Teckningar kan ge ett spontant tillfälle att tala med barn om olika upplevelser, vilket 

kan öppna förståelse för vad som kan trösta. Att rita teckningar kan även fungera som en 

”ventil” för barnet med möjlighet att uttrycka känslor som i sig kan trösta.  

 

Resultatet visar på betydelsen av att träffa samma sjuksköterska för att ge förutsättningar för 

att en förtroendefull relation ska kunna utvecklas. Det är angeläget att organisera 

omvårdnaden av det sjuka barnet och dess familj på sådant sätt att en eller få sjuksköterskor 

ansvarar för omvårdnad av barnet och familjen.  
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FORTSATT FORSKNING 
Det känns angeläget att vidare utforska olika sociala nätverks betydelse för att familjer med 

långvarigt sjuka barn ska kunna finna tröst och hur personer i sociala nätverk kan involveras. 

En annan fråga är att fördjupa forskning om hur olika kategorier vårdpersonal kan underlätta 

för föräldrar med svårt sjuka barn att finna tröst. Ytterligare en fråga att utforska är 

vårdpersonalens behov av tröst i situationer, där de upplever att de inte får till stånd en nära 

relation till svårt sjuka barn och deras familjer.  
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TACK 
Nu närmar sig doktorandtiden sitt slut. Avhandlingsarbetet har genomförts vid Institutionen 

för omvårdnad, Umeå Universitet. Det har varit en rolig och mycket lärorik tid. Möjligheten 

att vara doktorand och forska, att fördjupa sig i tröst, att intervjua barn och be dem rita 

teckningar, att intervjua föräldrar, sjuksköterskor och andra personer om tröst har varit 

mycket givande och intressant. Det är många personer som på olika sätt hjälpt mig under den 

här tiden som jag nu vill tacka.   

Först och främst vill jag tacka alla barn som jag har intervjuat. Det har varit en alldeles 

fantastisk upplevelse att bekanta sig med er, prata med er och få ta del av alla fina teckningar. 

När jag intervjuade er gjorde vi ibland en paus och lekte eller fikade eller pratade om helt 

andra saker. Jag har lärt mig mycket av er och har fått en ökad förståelse av hur barn tänker 

och uttrycker sig. Ett speciellt tack vill jag rikta till Victor och hans familj, för allt som jag har 

fått ta del av. Jag vill också tacka alla föräldrar, som i en svår situation var villiga att ta sig tid 

att dela sina erfarenheter och prata.  

Mina handledare förtjänar ett stort tack. Först och främst vill jag tacka Astrid Norberg, 

professor emerita, som har delat med sig av sina kunskaper, erfarenheter och kloka tankar och 

alltid kunnat föreslå mer litteratur att läsa. Du har lärt mig mycket och jag tror att du ibland 

har kunnat läsa mina tankar. Lilian Jansson, docent, som var handledare under den första 

delen av doktorandtiden vill jag också tacka. Du väckte verkligen mitt intresse för omvårdnad 

och jag har fått ta del av dina kunskaper i kvalitativ analys och vi pratade mycket om barns 

teckningar. Vera Dahlqvist, lektor, min huvudhandledare under den andra delen av 

doktorandtiden, vill jag tacka för många kloka råd om analyser och hjälp att se kritiskt på 

texter. Du har med kunnighet, tålamod och noggrannhet hjälpt mig att analysera, skriva och 

tänka vetenskapligt. Gunilla Strandberg, docent, bihandledare, vill jag tacka för din förmåga 

att organisera och strukturera i analyser och manus, din noggrannhet och kunnighet.    

Jag vill också tacka Anna Söderberg, lektor, medförfattare, entusiastisk och glad, som har lärt 

mig mycket om tolkning, om Marcels filosofi och om hoppet.    

Under doktorandtiden fick jag möjlighet att åka till Roberta Woodgate i Winnipeg, 

Universitetet i Manitoba, Kanada. Tillsammans med henne och även Ruth Dean fick jag delta 

i forskningsseminarier, diskutera forskning och analysmetoder, göra studiebesök och bjöds på 
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kulturella upplevelser och många goda middagar. Förhoppningsvis ska vi samarbeta så 

småningom! 

Alla doktorander vid institutionen, ingen nämnd och ingen glömd, gamla och nya, vill jag 

tacka för många trevliga seminarier, diskussioner, gemensamma kurser, doktoranddagar och 

många trevliga middagar. Jag vill tacka mina rumskamrater för mycket prat om forskning, 

men också om andra saker i livet, Ann-Louise Glasberg och Ulrika Fallbjörk, liksom Carin 

Franzén och Kristina Lämås i rummet bredvid.  Tack till alla arbetskamrater på institutionen, 

speciellt Viveca Lindh, Chatrin Persson, Elisabeth Persson, Elisabeth Lindahl, Carin Norberg 

och Inger Öster.  

Greta Hieta – så trevligt med luncher! Tack till alla före detta arbetskamrater på barn- och 

ungdomskliniken, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, som brytt sig om och peppat.  

Inga-Greta Nilsson, sekreterare, förtjänar ett stort tack för att du alltid kunnat svara på frågor, 

kunnat ge goda råd och för pratstunder. Anki Edlund, administrativ chef, tack för all omtanke! 

Jag vill tacka Pat Shrimpton för engelsk språkgranskning. Ellen Burvall vill jag tacka för alla 

samtal vi haft om barns teckningar. Du har stor erfarenhet av sjuka barns teckningar, vet hur 

barn tänker och kan mycket om omvårdnad av cancersjuka barn och deras familjer.  

Sist, men inte minst vill jag tacka min kära familj. Johan, du har hjälpt mig med alla 

teckningar, som du har scannat, sett till att göra i rätt format och storlek och gjort i svart-vitt 

och i färg. Anna, du är sjuksköterska och med dig kan jag prata omvårdnad. Vid din sida finns 

Robert och i februari föddes lilla Hilda, som är min ögonsten. Gustaf, mycket tålmodigt och 

pedagogiskt har du svarat på alla mina frågor om datorer, olika program och du har hjälpt mig 

att göra figurer. Ida, du har förmåga att peppa och uppmuntra. När forskningsanslaget delades 

ut av Drottning Silvia följde du med och vi minglade på Kulturhuset. Janne, min kära man, 

som serverat japansk biffgryta till tonerna av Eldkvarn – härligt! Vi har pratat mycket om 

forskning och systemteori. Till den närmaste familjen hör mina föräldrar Tord och UllaBrith, 

och syskon Tina, Henrik och Lars med familjer och alla syskonbarnen, som alla är så roliga 

att träffa och prata med.  

Ett stort tack vill jag rikta till Barncancerfonden som genom anslag (LON04/004, 

LON06/014) gjort detta forskningsprojekt möjligt och till Institutionen för omvårdnad, 

Medicinska Fakulteten, Umeå Universitet.   
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Intervjuguide delstudie I    Bilaga 1 

 

Kan du berätta om en situation när du blev tröstad (när du var ledsen, hade ont, var sjuk)? 

 

Kan du berätta om en situation när du inte blev tröstad? 

 

Vem brukar trösta dig? 

 

Vad tror du att det var som gjorde att du kände dig tröstad? 

 

Kan du rita det vi pratar om – kan du rita tröst? 

 

För att förtydliga frågeområdena ovan kommer förtydligande följdfrågor att ställas, som till 

 

exempel; Hur menar du då? Kan du berätta mer? Vad tänkte du då? Vad gjorde du då? Vad 

 

hände sedan? 

 

 

  

Intervjuguide delstudie II-IV, långvarigt sjuka barn och vuxna  
    

Intervjuguide barn 

 

Vad barnet brukar vara ledset över 

 

Vad tröst är 

 

En situation när barnet blev tröstat på sjukhuset (var ledset, hade ont eller var sjuk) 

 

Vem eller vad brukar trösta barnet 

 

En situation när barnet inte blev tröstad 
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Om att barnet tröstar sig själv 

 

Om att barnet tröstar andra 

 

Om alla människor kan trösta 

 

För att förtydliga frågeområdena ovan kommer förtydligande följdfrågor att ställas, som till  

 

exempel; Hur menar du då? Kan du berätta mer? Vad tänkte du då? Vad gjorde du då? Vad 

 

hände sedan? 

 

 

Intervjuguide föräldrar och andra vuxna 

 

Vad barnet brukar vara ledsen över 

 

Vad tröst är 

 

En situation när barnet blev tröstad på sjukhuset (när barnet var ledset, hade ont eller var sjuk) 

 

Vem eller vad brukar trösta barnet  

 

En situation när barnet inte blev tröstat på sjukhuset 

 

Om att barnet tröstar sig själv 

 

Om hur intervjupersonen tröstar barnet 

 

Om alla människor kan trösta 

 

Om det finns tillfällen när barnet inte kan ta emot tröst 
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Om tillfällen när ingen kan trösta barnet 

 

Om du behöver tröst själv 

 

Om vad som kan ge tröst i svåra situationer 

 

Om att barn kan trösta vuxna 

 

För att förtydliga frågeområdena ovan kommer förtydligande följdfrågor att ställas, som till  

 

exempel; Hur menar du då? Kan du berätta mer? Vad tänkte du då? Vad gjorde du då? Vad 

 

hände sedan? 
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