
 
Abstrakt 
Cancer är en av de sjukdomar som ökar mest för tillfället. En av orsakerna till 
ökningen är att medellivslängden blivit högre. Den ökade medellivslängden är 
något positivt i sig, men det innebär också att sjukdomen hinner drabba fler 
människor. Cancer är en sjukdom som påverkar många personer direkt eller 
indirekt och det är inte bara de som har cancer som är sjuka, utan hela familjen 
blir sjuk. Syftet med denna fallstudie var att belysa en persons upplevelse av att 
vara närstående till en svårt sjuk familjemedlem. Metoden som användes var 
manifest innehållsanalys av en skönlitterär självbiografisk bok, skriven av Conny 
Palmqvist med titeln ”Hejdå, allihopa!”. Analysen resulterade i fyra kategorier; 
maktlöshet, relationer, kärlek och sorg. Det är svårt att stå bredvid och se på när 
en familjemedlem sakta tynar bort och att inte kunna göra något för att förhindra 
detta. Att som patient känna kärlek och närhet är en förutsättning för att kunna 
känna hopp och orka kämpa.Efter att ha analyserat boken har vi fått en ökad 
förståelse för den närståendes upplevelse vid palliativ vård. Att kunna bemöta och 
ge god omvårdnad till patienter och närstående anser vi är en förutsättning vid 
arbete inom vård.   
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Bakgrund 
 

Cancer 
Cancer är en av de sjukdomar som ökar mest för tillfället. En av orsakerna till 

ökningen är att medellivslängden blivit högre. Den ökade medellivslängden är 

något positivt i sig, men det innebär också att sjukdomen hinner drabba fler 

människor. Varje år insjuknar cirka 50 000 människor i Sverige i någon form av 

cancersjukdom, vilket innebär att cirka 137 människor i Sverige varje dag får 

beskedet att de har drabbats av en cancersjukdom. Kroppen består av miljarder 

celler som har olika viktiga uppgifter. Cellerna delar sig regelbundet, och gamla 

celler ersätts med nya. Denna celldelning regleras av gener, det vill säga av 

kroppens arvsmassa. Celldelningen kan bli störd om en gen skadas och cellen kan 

då dela sig flera gånger. Detta resulterar i fler och fler celler som sedan bildar en 

knöl, dvs. en tumör. Tumören kan vara godartad, eller benign, vilket innebär att 

den inte kan växa igenom omgivande vävnader och sprida sig. Tumören kan 

också vara elakartad, eller malign, och har då förmågan att sprida sig. Det är då 

tumören kallas cancer (Strang, 2006, s.13-15).  

 

Fincham, Copp, Caldwell, Jones & Tookman (2005) skriver i en studie där målet 

var att utöka de fördelar av behandling och omvårdnad för att tillgodose de bästa 

möjligheterna till livskvalitet för patienter med progressiv cancersjukdom och hur 

patienterna upplevde stöd i omvårdnaden vid olika sjukdomsstadier. Studien 

visade att patienterna kunde identifiera och tydliggöra sina åsikter om stödet i 

omvårdnaden som de hade förväntat sig under sin tid som sjuk, och betydelsen av 

deras behandling och deras förmåga att leva med cancern.    

 

Palliativ vård 

WHO har lagt fram en definition av innebörden av palliativ vård 1990. 

 

”Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen genom ett 

tvärfackligt vårdlag vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att 

förlänga livet. Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet åt både 

patienten och de närstående. Palliativ vård ska tillgodose fysiska, psykiska, 

sociala och andliga behov. Den ska också kunna ge anhöriga stöd i 

sorgearbetet.” (Statens beredning för medicinsk utvärdering) 
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När en patient får en diagnos sätts behandling in där syftet är att patienten ska bli 

frisk, dvs. kurativ vård. I många fall övergår den kurativa vården till palliativ. 

Omställningen är svår för patienten, närstående och även vårdpersonal. 

Sjukvårdspersonal kan vid det läget känna sig misslyckad, men reaktionen får inte 

stå i vägen för en god palliativ vård (Glimelius, 2005, s. 18-19). Palliativ vård 

syftar till en helhetsvård av patienten och dennes närstående som utförs av ett 

professionellt team vid den tidpunkt då patienten inte längre kan tillgodogöra sig 

kurativ behandling och den förväntade livslängden är förkortad. Palliativ vård 

syftar till att tillgodose fysiska, psykologiska, sociala och andliga behov och kan 

vid behov också innefatta stod till närstående. Målet med den palliativa vården är 

att vårda och stötta patienten under sjukdomens slutskede, för att hjälpa patienten 

att få leva ett så behagligt liv som möjligt. Den palliativa vården bekräftar livet 

och ser döden som en naturlig process. Den varken påskyndar eller fördröjer 

dödsprocessen och patienten erbjuds medicinsk lindring av smärta och andra 

symtom. Den palliativa vården ska också innehålla ett stödsystem för att dels, 

hjälpa patienten till en så aktiv återstående tid, dels för att stödja de närståendes 

bemästringsförmåga både under sjukdomstiden och under sorgarbetet (Twycross, 

1998, s. 10-13, 17).  

 

I en studie av Mok och Chi Chiu (2004), var avsikten att undersöka aspekter i 

relationen mellan sjuksköterskor och patienter som befann sig i ett palliativt 

skede. Studien fokuserade på olika områden i relationen, såsom dess 

sammanhang, kvaliteten på relationen och patienternas och sjuksköterskans 

tolkning och betydelse av relationen. Studiens resultat visade i att det patienterna 

ansåg vara viktigast i relationen med sjuksköterskan var förtroende och att 

sjuksköterskorna inte bara arbetade som expert på hälsa, utan också blev en del i 

familjen och en god vän. De sjuksköterskor som utvecklade ett förtroende i 

relationen utvecklade också ett holistiskt synsätt, empati, blev medveten om 

patientens behov, gav tröst utan att blivit tillfrågad, var pålitlig, kompetent och 

engagerad i vården av patienten. Förtroende, omtanke och ömsesidighet är viktiga 

moment i relationen mellan sjuksköterska och patient vid palliativ omvårdnad.  

 

 

 

 4



Närstående 

”…det är inte bara de som har cancer som är sjuka, utan hela familjen är sjuk…” 

(Kirkevold & Strömsnes Ekern, 2003, s.180) 

 

Oavsett vilken roll de personer som finns i vårdtagarens närmaste sociala krets 

har, så är det en otroligt betydelsefull samling människor. En närstående kan 

utöver personer med släktskap även vara en vän, en granne eller en person från en 

utvidgad familj, till exempel en tidigare makas barn (Östlinder, 2004 s. 9) 

Begreppet närstående är en mer vanlig benämning och används allt oftare som 

ersättning för ordet anhörig. Detta kan bero på att det inte är alltid släkt eller 

blodsband som definierar vem det är som står patienten närmast. Närstående kan 

bestå av flera personer, som i en kris delar på de uppgifter som behöver lösas 

omkring den sjuke patienten. De närstående kan betraktas som ett slags system, 

och i samband med en allvarlig sjukdom så uppstår det en obalans i hela det 

sociala system som den sjuke personen ingår i. Detta kan ha direkta konsekvenser 

i den dagliga tillvaron, speciellt för de närstående som står alla närmast med den 

sjukdomsdrabbade personen. En allvarlig sjukdom påverkar hela det sociala 

systemet, därför är det viktigt att relationerna inom systemet är stabila. En relation 

som utmärks av gemenskap tål större prövningar. Relationen är även betydelsefull 

för patientens och de närståendes möjlighet att utgöra ett slags stöd för varandra 

(Häggmark, 2004, s.54-58)  En svår och dödshotande sjukdom har ofta stor 

påverkan, inte bara på den person som har drabbats, utan också på ett flertal 

närstående. Närstående är en naturlig del av modern palliativ vård, och även de 

behöver stöd och uppmuntran. Världshälsoorganisationen (WHO) har benämnt 

familjen som den vårdande enheten vid palliativ vård. Att ha en döende vän eller 

släkting har ofta en stor inverkan på de närståendes hälsotillstånd, även deras 

hälsa påverkas. Som närstående är man orolig och man kan känna sig utmattad 

och deprimerad. Ibland kan faktiskt själva oron vara större hos den närstående än 

hos patienten. Ofta upplever även den närstående en känsla av vanmakt och 

hjälplöshet. Att se en person som man älskar lida bidrar i sin tur till en djup 

otillräcklighetskänsla, en känsla av att inte kunna göra något för att stoppa det 

hemska som sker (Milberg, 2005, s. 147-152). Andershed & Ternestedt (1998) 

belyser hur det är att vara närstående till en cancersjuk patient och hur man på ett 

bra sätt kan hantera situationen. Studien refererar till Antonovskys ”känsla av 
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sammanhang” och menar att personer som befinner sig i pressade situationer kan 

uppleva denna känsla av sammanhang och att denna känsla kan vara bra att ta 

tillvara på både som närstående och som patient. Antonovsky har delat in denna 

känsla i tre stycken kategorier: begriplighet, hanterlighet och meningsfullhet. 

 

Cancer är en sjukdom som påverkar många personer direkt eller indirekt. Att leva 

med cancer innebär att man plötsligt måste handskas med ångest, stress, 

biverkningar av olika slags cancerbehandlingar, andra förändringar i tillvaron och 

det dagliga livet. Närstående förhåller sig till den besvärliga situationen på olika 

sätt för att ha kontroll över den. De hanterar ofta krisen och sjukdomen som en 

utmaning istället för ett hot, detta genom att själva vara aktiva i sökandet efter 

information, eller genom att delta i olika beslutsprocesser. Detta kan bidra till att 

den närstående får en ökad känsla av kontroll. Närstående till en sjuk person 

tillämpar också olika strategier som kan vara till hjälp för att tillgodose den sjukes 

behov. t.ex. att vara där, att vara positiv, ge hjälp, hitta balans i tillvaron och att få 

livet i hemmet att fortsätta som vanligt (Häggmark, 2004, s. 49-53). Ringdal, 

Jordhoy, Ringdal & Kaasa (2001) belyser olika slags sorgreaktioner. Målet med 

studien var att kontrollera om faktorer som t.ex. ålder och kön på den sörjande, 

relationen till den avlidna, socialt stöd, ålder på den avlidna och plats för när 

döden inträffade kunde vara relaterade till sorgreaktionerna. I studien använde de 

sig av två olika mätinstrument för att ha möjlighet att mäta sorgreaktionerna. 

Studien resulterade i att de kvinnliga personerna som deltog visade starkare 

sorgreaktioner än de manliga deltagarna. Sorgreaktionerna ökade med åldern och 

de personer som hade förlorat en yngre familjemedlem upplevde en starkare 

sorgereaktion än de som förlorat en äldre familjemedlem. De olika faktorerna som 

man kontrollerade i samband med studien hade ingen förbindelse med de olika 

sorgereaktionerna.  

 

Groot, Derksen, Crul, Grol & Vernooij-Dassen (2006) belyser i en studie hur en 

patient, tillsammans med sin man, upplever den palliativa vården och hur det är 

att leva på lånad tid. Målet var att få en bättre förståelse för patienten och i sin tur 

även förbättra den palliativa vården. Den kvinnliga patienten och hennes man blev 

intervjuade, datan samlades in och analyserades. Studien resulterade i tre stycken 

huvudteman: Tolkning av psykologiska tecken och symptom: att man under 
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sjukdomens förlopp går igenom olika faser med symptom men att paret i artikeln 

inte tycker att man ska oroa sig för mycket för symtomen.  Ändrad syn på 

framtiden: att man som patient inte kan planera så mycket rent framtidsmässigt, 

man kan inte veta hur sjukdomen kommer att utvecklas så därför blir det att man 

tar en dag i taget. Ändrade val och prioriteringar: att man blir tvungen att 

prioritera saker i vardagen på ett annat sätt när man får en livshotande sjukdom, 

allt det som man gjort innan kanske man inte orkar göra på samma sätt när man är 

sjuk. De tre teman var till hjälp för att få en bättre förståelse om begreppet leva på 

lånad tid och kanske även en hjälp på vägen till en förbättrad palliativ vård.  

 

Förförståelse 

I utbildningen har vi läst en kurs i palliativ vård som gav oss kunskap i den 

palliativa vårdens komplexitet och som framtida sjuksköterskor anser vi att det är 

lika viktigt att ge stöd till närstående som det är att ge stöd till den sjuke patienten 

i ett palliativt skede.Vi har båda arbetat med svårt sjuka patienter och själva varit 

närstående, detta har hjälpt oss inse hur betydelsefullt det är med stöd och 

uppmuntran från den vårdande personalen.  

 

Nyckelord 

Bemötande, cancer, innehållsanalys, närstående, palliativ vård, upplevelse.  

 

Syfte 

Syftet med denna fallstudie var att belysa en persons upplevelse att vara 

närstående till en svårt sjuk familjemedlem.  

 

Frågställning 

• Hur är det att vara närstående till en svårt sjuk familjemedlem?  

• Hur upplever personen i boken mötet med vårdpersonal?  

 

Metod 

För att försöka belysa upplevelsen av att vara närstående till en svårt sjuk 

familjemedlem användes en självbiografisk bok skriven av Conny Palmqvist med 

titeln ”Hej då, allihopa!” (2005).  
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Ur denna bok har fem kapitel använts, två i början, ett i mitten och två i slutet. 

Detta för att få så bred uppfattning som möjligt av känslorna som förmedlas i 

texten då de skiljer sig mycket mellan dessa kapitel. Analysen av boken utfördes 

med hjälp av en manifest innehållsanalys. Det grundläggande arbetssättet när man 

gör en innehållsanalys är att man på ett systematiskt och strukturerat sätt 

klassificerar data, detta för att på ett enkelt sätt kunna identifiera mönster och 

kategorier (Forsberg & Wengström, 2003, s.146-147). Innehållsanalys används 

för att kunna dra slutsatser från en text.  

 

Tillvägagångssättet vid analysen är följande: 

- Hela texten lästes igenom några gånger för att få en helhet av texten.  

- Meningar som innehåller viktig information plockades ut. Dessa kallas 

meningsbärande enheter. 

- De meningsbärande enheterna kondenserades i syfte att korta ned texten 

men ändå bevara hela innehållet, till så kallade meningsenheter. 

- Ur meningsenheterna formulerades slutligen kategorier och subkategorier, 

då framgick det manifesta innehållet ur texten (Graneheim & Lundman, 

2004). 

Litteratursökning 

För att få fram relevanta artiklar gjordes sökningar i databaserna PubMed/medline 

och Cinahl via EBSECO. De MeSH-termer som användes för sökningarna var 

palliative care, neoplasms, family och grief reactions. Litteratursökningen 

resulterade i sju vetenskapliga artiklar, varav tre söktes fram manuellt. Manuella 

sökningar gjordes även i Mittuniversitetets bibliotek efter litteratur. Relevant 

kurslitteratur har bearbetats. Syftet är att belysa hur det är att vara närstående till 

en svårt sjuk familjemedlem och vi anser att sökorden är relevanta till syftet.   

 

Etisk granskning 

God etik är en betydelsefull aspekt i all vetenskaplig forskning. Innan en studie 

kan påbörjas bör man innan varje forskningsprojekt söka ett etiskt tillstånd vid 

lokal eller regionbunden etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2003, s. 140). 
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 ”Att erkänna en människas människovärde är att garantera henne frihet och 

möjlighet till fortsatt liv på ett sätt som gör att hon kan uppleva sig som värdefull 

och värdesatt” (Henriksen & Vetlesen, 2001, s. 128). 

 

Eftersom detta var en fallstudie där en innehållsanalys av en skönlitterär bok 

genomfördes, behövdes den inte granskas av en etisk kommitté.  

 

Betydelse 

Studiens betydelse är att få en djupare förståelse hur det är att vara närstående till 

en svårt sjuk familjemedlem. Som sjuksköterska har man ett stort ansvar att kunna 

stötta, inte bara den sjuke, utan också de närstående i sådana situationer. Det är 

därför av stort värde att det sker en kunskapsutveckling inom omvårdnad i detta 

ämne.  
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Resultat 

Naiv läsning 

Innehållsanalysen är gjord på boken ”Hejdå, allihopa” (2005) skriven av Conny 

Palmkvist, en ung man som förlorar sin mamma i cancer. Författaren beskriver 

resan genom detta sjukdomsförlopp, en resa med mycket känslor från början till 

slut. Han belyser även upplevelsen av att vara närstående. På ett äkta och ärligt 

sätt beskriver författaren hur hans mamma sakta tynar bort, från 

sjukdomsbeskedet, hur författarens mamma lever sitt liv med sjukdomen och hur 

hon slutligen går bort.  

 

Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier och tjugo subkategorier, se tabell 1. 

Subkategorierna frustration, avvisad, förnekelse, förvirring och undanflykt ledde 

till första kategorin maktlöshet. Subkategorierna närstående, tillhörighet, 

vårdare/patient –positivt synsätt,  –negativt synsätt och mamma/barn ledde till 

andra kategorin relationer. Subkategorierna hopp, trygghet, uppskattning och 

bekräftelse ledde till tredje kategorin kärlek. Subkategorierna saknad, förtvivlan, 

rädsla, ilska och avsked ledde till fjärde kategorin sorg.     

 
Tabell 1. Översikt av subkategorier och kategorier. 

Subkategori Kategori 

• Undanflykt 
• Förnekelse 
• Förvirring 
• Avvisad 
• Frustration 

• Maktlöshet 

• Mamma/Barn 
• Tillhörighet 
• Närstående 
• Vårdare/Patient 
- Negativt synsätt 
- Positivt synsätt 

• Relationer 

• Hopp 
• Trygghet 
• Uppskattning 
• Bekräftelse 

• Kärlek 

• Ilska 
• Förtvivlan 
• Saknad 
• Rädsla 
• Avsked 

• Sorg 
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Kategori Maktlöshet 
Undanflykt 

Författaren beskriver att han upplever mammans sjukdom, och beskedet om den, 

som väldigt påfrestande. För att mildra det jobbiga tar han till undanflykt som ett 

försvar som används för att påstå att det ångestväckande helt enkelt inte finns. 

Han byter istället ofta samtalsämne för att undgå att prata om mammans sjukdom. 

Mamman är medveten om hans rädsla och förstår honom.  

 

”Du blir tyst i luren, kanske pratade du om något viktigt när jag avbröt dig, men 

efter en stund säger du att solen skiner. Du fortsätter att prata om vädret, som för 

att låta samtalet handla om något annat och dra uppmärksamheten från saker 

som strålbehandling och operationer där man skär så att det blöder. – Hur är 

vädret i Hässleholm? – Bara solsken, säger jag och tittar ut. 

 Bakom de nybyggda radhusen vajar träden ilsket, molnen är svarta och regnet 

öser ner. Inte ett moln på himlen.” (s. 14) 

 

Förnekelse 

Den närstående beskriver att han har svårt att acceptera och förstå det som händer 

med hans mamma. Istället för att bearbeta och reflektera över den svåra situation 

som hans familj har hamnat i så väljer han istället att låtsas som att det inte har 

hänt. Om han förnekar det jobbiga tillräckligt länge så kanske situationen kommer 

kännas lite lättare.  

 

”Jag vill att du ska säga att läkarna är säkra på att du är utom all fara, att det 

verkligen är lite sjukdom och inte döden, döden, döden som bankar på vår dörr, 

för jag tänker ju redan på det, men låtsas att det handlar om någon annan, liksom 

– en människa jag inte känner.” (s. 15) 

 

Förvirring 

I texten beskriver författaren ett kaos som han inte vet hur han ska ta sig ur. Han 

känner sig förvirrad och är förmodligen väldigt rädd, han önskar att mamman ska 

bli frisk igen.  
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”Tankarna springer förvirrat omkring med det lilla förstånd jag har, de kastar det 

hit och dit,…… jag försöker hitta en väg ut ur kaoset, helst en som leder till andra 

sidan jordklotet och vidare ut i rymden. Men jag lyckas inte resa mig ur soffan 

eller ens lägga telefonen ifrån mig, i tankarna är jag redan på platsen där du är 

frisk igen och håller tyst om sjukhus och läkare.” (s. 15) 

 

Avvisad 

I texten beskriver författaren att han ofta upplever mamman som avvisad av 

sjukvården och att de upplever sig inte tillräckligt sedda när mamman söker vård. 

Mamman accepterar situationen bättre, men som närstående känner han sig sviken 

av vården och lägger gärna skulden för mammans sjukdom på vården och 

nedskärningarna av vården.      

 

”Till slut kommer ändå en läkare, han hade vägarna förbi dig i väntrummet. Han 

tittar snabbt på benet. – kan det vara strålningen? Undrar du, men du ser bara 

ryggen på honom när han går sin väg, och sedan ser du honom inte alls mer. 

 – åk hem och se hur det blir. Vatten. Du kan komma tillbaka imorgon och höra 

hur vi har det. Kanske finns det plats här då.” (s. 48) 

 

Frustration 

Författaren beskriver att han befinner sig i olika situationer som han inte har 

kontroll över. Författaren ger uttryck för att han har bristande förmåga att kunna 

påverka situationerna och känner sig därför frustrerad. I texten skildras hans 

högsta önskan om att mamman ska bli frisk och han har svårt att förstå att hon inte 

kommer finnas med längre. Situationen han befinner sig i beskriver han som 

frustrerande och leder till många negativa och aggressiva känslor.  

 

”Under korta stunder glömmer jag vad som har hänt. Då tror jag att du kommer 

att svara om jag ringer. … …  Igår ville jag berätta något för dig, jag brukar ju 

göra det när jag är ledsen eller arg eller glad, men du var inte där och jag kunde 

inte berätta. Det går inte idag heller. Sådana saker händer hela tiden. Jag lyfter 

luren och lägger den ifrån mig dygnet runt.” (s. 277)  
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Kategori Relationer 
Mamma/Barn 

Texten belyser vid flera tillfällen hur betydelsefull den närståendes mamma är för 

honom och hur jobbigt han tycker det är att hon är sjuk. Relationen som han har 

med sin mamma beskrivs i början som ganska ytlig och han upplever att det är 

svårt att verbalt uttrycka sina känslor. Under sjukdomsperioden stärks deras 

relation och blir starkare och djupare. Han upplever att det känns lättare när han 

väl kan uttrycka och förmedla känslor till mamman. Eftersom hon inte har så lång 

tid kvar att leva vill han hinna med att ge uttryck åt alla de känslor han känner för 

henne. 

 

”Jag läser slutet för mig själv, en gång till. Jag tänker inte svika dig, älskade 

mamma. Luta dig mot mig, jag tänker inte falla. Jag trillar varken framåt eller 

bakåt om du ber mig vara ett berg. Vi går tillsammans och trampar ner skiten. 

Stampar det sjuka ur jorden och sedan väntar vi.  

Du och jag ska vänta ut de där satans regnmolnen och begrunda solnedgångarna 

tillsammans. Vi ska, vi måste, sparka det där cancerhelvetet tillbaka till där det 

hör hemma. Längst ner fyller jag på med ytterligare en rad. Den som fattas. Säger 

Conny. Och älskar sin enda mamma.” (s. 18) 

 

Tillhörighet 

I texten skildrar författaren att han i de svåraste stunderna försöker finna ett 

samband mellan sig och mamman. Han beskriver att han upplever påfrestning av 

att mammans personlighet ändras med sjukdomens gång och att den starka 

kontakten dras isär med tiden. Hon blir svårare att nå, men deras relation och 

tillhörighet är fortfarande stark. Tillhörigheten försämras inte, den snarare 

förstärks.   

 

”Jag söker efter en känsla av kontakt, en känsla av att jag är din son och du är 

min mamma och att livet binder oss samman, att du är i början av mig. Det är 

som att försöka finna en nål i en höstack; jag letar efter tecken på att du minns, 

jag väntar och hoppas – minuter passerar innan du ser på mig. … … ” (s. 190)  
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Närstående 

Författaren känner möjligtvis att han har ett visst ansvar och somliga krav att leva 

upp till, krav som kan vara mycket energikrävande för en närstående. När en 

familjemedlem blir sjuk drabbas hela familjen och det blir en tärande situation för 

alla. Texten i boken belyser innebörden av att vara närstående till en 

familjemedlem som är svårt sjuk.  

 

”… … Vi diskuterar vad som håller på att hända en stund innan hon måste gå för 

att boka transporten och skriva färdigt din journal. När hon kommer tillbaka 

sneglar jag på några av orden hon skrivit. Orden på pappret. Patient i livets 

slutskede. Bra kontakt med anhöriga. Bra kontakt med anhöriga. Jag är en 

anhörig.”  (s. 191) 

 

Vårdare/Patient 
Negativt synsätt 

Vid ett tillfälle beskriver författaren hur illa bemött hans mamma blir av 

vårdpersonalen. Mamman upplever inte att de tar hennes sjukdom på allvar. Detta 

leder till att han får ett minskat förtroende för vården och deras bemötande gör 

han upprörd.  

 

”Sköterskan vill inte ge med sig. – Snälla, jag orkar inte må så här dåligt, säger 

du till henne. Är det cancern? – Jag vet inte, svarar hon. – Gå hem och drick 

vatten . Ta en panodil. Vänta tills du får träffa din ordinarie läkare. Ni har väl 

bestämt tid för återträff? –Jo, det är klart. Men jag kan inte röra mig ordentligt. 

Jag spyr och är trött hela tiden och har inte kunnat gå på toaletten. Inte sedan 

igår. – Okej. Men åk hem och drick mycket vatten. Kom tillbaka om det inte 

hjälper. – Jag spyr upp vattnet. – Prova med Panodil.” (s. 46) 

 
Positivt synsätt 

I texten beskriver författaren hur mycket han tycker om personalen och hur väl 

bemött de blir av dem. På ett hospice som Ruuthsgården är ett holistiskt synsätt en 

förutsättning för bra vård där man ser till både patienten och dennes närstående.  
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”Personalen på Ruuthsgården är en klass för sig. Jag tror att jag vill gifta mig 

med minst hälften av dem. … … De tror kanske att de går omkring och gör sitt 

jobb, precis som vanligt, men om det fanns guld i mina fickor skulle jag ge det till 

dem och kyssa deras fötter.”  (s. 229) 

 

Kategori kärlek 

Hopp 

Den närstående beskriver i texten att med hjälp av hoppet så tror och önskar han 

att allt kommer lösa sig och bli bättre. På ett naturligt sätt skapas ett hopp och en 

tro om att hans mamma ska bli frisk.  

 

”Det som är bra med din nuvarande lägenhet är att det hittills inte funnits någon 

cancer i den. Så här långt är det den enda av dina bostäder som inte drabbats av 

sjukdomsbesked och mediciner, för mig är det en lägenhet att sätta hopp till, om 

man bortser från att telefonledningarna är usla.” (s. 12) 

 

Trygghet 

Texten i boken beskriver den närståendes mamma som en stor trygghet, han vet 

hur hennes dagliga rutiner fungerar och vad hon gör vid olika tidpunkter under 

dagen, han mår bra av och känner sig lugn eftersom det innebär en viss trygghet. 

 

”Du sitter i din soffa, jag hör tv:n i bakgrunden. Du väntar på att Sydnytt ska 

börja och du har ett glas vatten på bordet till vänster om dig. Jag ser dig inte, det 

är tio mil mellan oss, men klockan är sju och då sitter du alltid där. Det är sånt 

man vet utan att behöva vara på plats. Du gör dina mamma-saker i en lägenhet 

på Prins Carlsgatan i Höganäs och innan dess gjorde du dem i Jonstorp under 

hela min barndom.” (s. 12)  

 
Uppskattning 

Texten beskriver hur den närstående befinner sig i en svår livssituation. 

Författaren har en syster som är otroligt betydelsefull för honom och under hela 

mammans sjukdomstid är de duktiga på att stötta varandra och visa varandra 

uppskattning.  
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”Hur och när det bestäms att du ska flytta har jag inte en aning om, men jag 

antar att det är min syster som har fixat det. Hennes motorer puttrar vidare vad 

som än händer. Hade det funnits ett nobelpris att tilldela syskon skulle jag 

nominerat henne.” (s. 185) 

 

Bekräftelse 

Texten i boken beskriver hur svårt den närstående har för att uttrycka sina känslor 

gentemot sin mamma. Han tycker det känns besvärligt att säga till henne hur 

älskad hon är och när han äntligen tar mod till sig för att säga det han har på 

hjärtat upplever han detta som en stor lättnad.  

 

”Jag öppnar dörren till ditt rum. Täcket är på väg ner mot golvet och den vita 

plastpåsen prasslar i din hand, men du ser mig komma gående. – jag är inte 

hemma, säger du. – nej, det är du inte.  

Och plötsligt är det lättare än jag trodde att böja mig ner till dig i sjukhussängen 

och säga saker som vill bli sagda. Jag undrar varför jag inte hade gjort det 

tidigare. Jag kysser dig på pannan och säger mina svåraste ord. – jag älskar dig 

mamma. Och sedan väntar jag en stund på att du ska svara, men du bara kramar 

min hand och nickar och ler.” (s. 188) 

 

Kategori sorg 
Ilska  

Författaren beskriver att han lär sig se igenom ilskan gentemot mammans 

sjukdom och inser att det är viktigt att ta vara på den tid de har kvar tillsammans. 

Ilskan är påtaglig genom hela boken.    

 

”Är cancer målsökande? Letar den efter dig? Förstår den inte hur viktigt det är 

att jag  får behålla dig hos mig i mitt liv, på alla sätt du finns där för mig. När du 

kommer hit och lägger små paket av mat i min frys, när du snällt lyssnar när 

någon gjort mig illa och jag är liten igen och, framförallt, när du är den enda 

mamma jag har?” (s.16) 
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Förtvivlan 

Författaren vaknar vid ett tillfälle och inser att det är verklighet att hans mamma 

är så dålig som hon är. Han känner en stor förtvivlan och en vanmakt över att inte 

kunna hjälpa henne att bli frisk igen. Känslan finns med i hela boken och hans 

förtvivlan att mamman blir sämre är mycket påtaglig.  

 

”För ett par nätter sedan utsatte min hjärna mig för det värsta spattet någonsin; 

jag drömde att du höll på att dö och sedan vaknade jag och kände den befriande 

känslan av att undslippa det onda, av att ha kommit undan med blotta 

förskräckelsen, att allting var bara i verkligheten.” (s. 186) 

 

Saknad 

När betydelsefulla personer för författaren försvinner känner han en stor saknad, 

även om det handlar om en sann person eller inte. Författaren beskriver att han 

känner en känsla av tomhet efter något eller någon som inte kan tillgodoses när 

han vill, eller aldrig mer. Han känner också saknad efter att livet ändras och att det 

inte är som det var förr då han kände en större trygghet i tillvaron.  

 

”Jag skulle behöva Jonathan idag. Hans lejonhjärta och mod. Jag väntade på 

honom hela morgonen och letade desperat igenom lägenheten, men han verkar 

inte dyka upp fler gånger. Kanske var han bara en tanke som fick liv och kropp. 

För min del spelar det ingen roll vilket, han satt vid sidan om mig i bilen och utan 

honom hade jag inte kommit någonstans. Han är borta nu. Jag ska tänka på 

honom.” (s. 277) 

 

Rädsla 

Författaren beskriver att han känner rädsla för sjukhus och sjukdomar och vet inte 

hur han ska hantera situationen när han ska besöka sin mamma. Han är rädd att 

hon ska ha blivit mycket sämre. Denna negativa känsla, som beskrivs i texten, kan 

vara svår att bemästra som närstående då rädslan är så stark att man vet att sin 

närstående är så svårt sjuk som hans mamma är. Rädslan upplevs, för författaren, 

som skrämmande och han vill gärna komma från situationen.  
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” –Mamma har blivit mycket sämre. Du ska nog tänka dig för innan du går in. De 

lät som de tyckte att vi skulle vänta tills hon är på plats i Höganäs. –Jag har ju 

åkt ända hit. –Du borde nog inte gå in. –Jag får se hur jag gör. Vi fortsätter att 

diskutera arrangemanget och kommer fram till att hon ska möta upp dig vid 

Ruuthsgården. Så att där finns någon du känner igen och som kan hjälpa 

sköterskorna. Själv ska jag ta tåget till Hässleholm och hämta din bil. Just det där 

bestämmer jag enbart för att slippa åka med i ambulansen till Höganäs.” (s. 186) 

 

Avsked 

I texten skildras hur det är att behöva ta avsked och säga farväl till en person man 

älskar och författaren beskriver detta som otroligt svårt. Personalen i boken gör ett 

fint tillfälle för den närstående att kunna ta avsked av sin mamma.  

I texten beskriver författaren att han är tvungen att ta avsked av något så viktigt i 

hans liv och måste nu ta det svåra steget i livet och är nu tvungen och inse att det 

inte blir som tidigare.   

 

”Dagen efter du dog var jag och tittade på dig i valvet under Ruuthsgården. 

Personalen hade klätt upp dig i dina favoritkläder och gjort fint i det lilla 

källarrummet, med blommor och två ljus som brann bakom dig. Jag stod i 

mörkret och försökte hitta bästa möjliga vinkel av ditt ansikte, något som skulle 

kunna få mig att minnas dig precis så som du var. Det såg ut som om du log. Det 

fanns ingen cancer där.” (s. 278) 
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Metoddiskussion 

Att använda sig av en hermeneutisk analysmetod innebär att man försöker hitta ett 

sammanhang och en mening i det människor gör. Metoden används för att tolka 

bl. a. texter och den huvudsakliga tanketraditionen är att få en förförståelse för 

djupare meningar. Undersökarens egen världsbild och perspektiv används för att 

tolka data, därför är det betydelsefullt för läsaren att känna till undersökarens 

förförståelse (Forsberg, Wengström, 2003, s.149).       

 

Att välja ut de meningsbärande enheterna kan vara svårt. Väljer man för stora 

enheter riskerar man att de innehåller mer än en händelse, och väljer man för små 

enheter riskerar man att materialet splittras. I båda fallen kan man missa 

betydelsefull information. Kategoriindelningen är också svår och kanske det 

svåraste i hela förloppet. Kategorierna ska vara fullständiga och ömsesidigt 

uteslutande. Det innebär att alla meningsbärande enheter ska kunna höra till en 

relevant kategori och att inga meningsbärande enheter ska kunna hamna i mer än 

en kategori. Kategorierna kan göras tydligare om man väljer ut typiska 

meningsbärande enheter för att illustrera kategorierna. I kategoriindelningen kan 

man se att det finns ett hierarkiskt förhållande mellan kategorierna. Därför kan det 

vara en hjälp att dela upp kategorierna i subkategorier (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Vi tycker att detta tillvägagångssätt har varit roligt och spännande, men det 

medför både för- och nackdelar. Tillsammans har vi analyserat bokens innehåll 

och plockat ut de kapitel som vi anser har varit mest väsentliga. Dessa har 

granskats på djupet enligt den manifesta innehållsanalysens mall. Nackdelen är att 

analysen av texten kanske hade sett annorlunda ut om någon annan hade 

analyserat den. Vi valde att analysera fem kapitel ifrån boken, så analysen kanske 

hade sett annorlunda ut om man hade valt att analysera hela boken. Fördelen med 

detta tillvägagångssätt är, som tidigare nämnts, att vi har gått på djupet och 

analyserat bokens innehåll i hopp om att försöka förstå hur den närstående i boken 

upplever sin situation. Med hjälp av ett gott samarbete har vi försökt att få fram en 

trovärdig analys av texten något som vi anser ökar vår uppsats reabilitet och 

validitet.  
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Resultatdiskussion 

”Cancer väcker ångest hos såväl den drabbade och hans familj som 
omgivningen” (Lundin, 2005, s.75). 
 

Vi valde att analysera texten till boken ”Hejdå, allihopa” skriven av Conny 

Palmqvist. Syftet med att analysera boken var att få en uppfattning om 

upplevelsen av hur det är att vara närstående till en svårt sjuk och döende person, 

och att få en uppfattning om hur närstående upplever bemötandet av 

vårdpersonalen. Analysen resulterade i fyra kategorier där den första är 

maktlöshet som gav uttryck i: frustration, känna sig avvisad, förvirring och 

förnekelse.  

 

Känslor som maktlöshet och otillräcklighet har visat sig minska om man bjuder in 

de närstående till samtal och till att aktivt delta i vården kring den sjuke 

familjemedlemmen. (Socialstyrelsen, 2007, s.34-36). I krävande och svåra 

situationer är förnekande en normal försvarsmekanism. Förnekande handlar om 

att inte vilja se plågsamma fakta och istället försöker personen bete sig som om 

problemet inte fanns (Birgegård, 2005, s.415). Omsorg är en betydelsefull 

komponent i etiska sammanhang och omsorgens motpol är avvisandet, med det 

menas att man ”bryr sig inte om att bry sig om” (Norberg, 2000, s.47). Katie 

Eriksson menar att kunna känna medlidande är en viktig uppgift att ha som 

vårdare. Vårdandet ses som en etisk handling där vårdaren har förmåga att ta 

ansvar för patienten. Innehållet i begreppet refererar till vårdandets 

meningssammanhang (Eriksson, 2003, s. 85, 95-96). Kirkevold skriver i sin bok 

om Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. 

Travelbee menar att man ska behandla patienten som en unik individ och 

samtidigt visa respekt och engagemang gentemot den sjuke. Hon påstår att det är 

sjuksköterskans arbetsuppgift att medverka till att förändra den sjukes situation 

(Kirkevold, 2000, kap 6).  

 

Maktlöshet upplevs ofta hos närstående och de upplever att de inte kan påverka 

situationen på något sätt. Känslor som maktlöshet, hjälplöshet och förvirring är 

ofta relaterade till de närståendes erfarenheter av patientens lidande.  
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Det är svårt att stå bredvid och se på när en familjemedlem sakta tynar bort och att 

inte kunna göra något för att förhindra detta. Ett sätt att hantera svåra situationer 

är att förneka dem. I texten beskriver författaren att han vill att läkaren ska säga 

att mammans sjukdomsbesked inte är så allvarligt som det är. Upplevelsen av att 

känna sig avvisad blir mycket tydlig vid kontakten med vården där de blir 

avvisade vid flera tillfällen, författaren upplever att personalen inte visar någon 

empati eller medkänsla. 

 

Vanligtvis uppfattar inte de närstående sig som vårdare i själva 

sjukdomsförloppet, utan det de gör ses som en naturlig del i relationen till den 

sjuka. På sjukhuset upplever närstående att de har en oklar roll i vården och att de 

inte har några naturliga vägar till kommunikation. Detta kan skapa en negativ 

relation mellan vårdaren och patienten (Häggmark, 2004, s. 50-51). Wilkes, White 

och O´Riordan (2000) belyser i sin studie att sjuksköterskan har en viktig 

informativ roll i det palliativa skedet. Informationen som sjuksköterskan gav 

ledde till att underlätta sjukdomsförloppet för både familjen och patienten. Utan 

information kände familjen att de inte hade någon kontroll, de kunde inte ta några 

beslut och de var oförmögna att kunna ge den omvårdnad som behövdes. För att 

försäkra att familjen ska få den information som de behöver så får 

sjuksköterskorna utbildning inom palliativ vård. Mystakidou, Tsilika, Parpa, 

Galanos och Vlahos (2007) beskriver i sin studie att de flesta sjuksköterskor till 

cancerpatienter upplever oro, depression och att deras arbete är betygande. 

Omvårdnad och information ska ges till närstående redan i början av patientens 

diagnos och behandling.    

 

Författaren förstår mammans situation och lär sig då även hur viktigt det är med 

relationer. Det visar sig i relationer till båda mamman och till vårdarna. Kategorin 

relation ledde till närstående, tillhörighet, vårdare/patient negativt- och positivt 

synsätt och mamma/barn. Relationen till mamman upplevs som starkare efter 

bokens gång och relationen till olika vårdare upplevs som både positiva och 

negativa. De negativa känslorna upplevs vid mötet på akuten och de positiva 

känslorna på hospice.    
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En positiv relation mellan vårdare och patient grundas på att kunna lindra 

patientens lidande, inte kränka patientens värdighet, att inte fördöma eller 

missbruka makt och att kunna ge den vård patienten behöver (Eriksson, 2003, s. 

95-96). I Sverige talar man om patientens närstående snarare än patientens familj, 

vilket skulle kunna tyda på en mer öppen syn på vilka patientens viktiga relationer 

är där man kan känna en tillhörighet (Sandman & Woods, 2003, s. 15, 47).. Mok 

och Chi Chiu (2004) skriver i en studie om sjuksköterskans relation med 

patienten. Ett holistiskt synsätt, empati, att bli medveten om patientens behov, ge 

tröst utan att bli tillfrågad, och engagemang ansågs vara utvecklande i förtroendet 

mellan patienten och sjuksköterskan.  

 

I texten upplever författaren hur relationen till hans mamma växer sig allt starkare 

och hur han vill ha ett bevis på att de hör samman, han vill känna en slags 

tillhörighet. Relationen till hans mamma är även viktig eftersom den symboliserar 

trygghet i hans liv 

 

Vi människor är i behov av att få vila från det svåra och samla kraft, vilket kan 

göras i stunder av meningsfullhet och hopp. Det kanske kan låta svårt och näst 

intill omöjligt när det är som jobbigast, men meningsfullhet, hopp och trygghet 

kan vara en stor hjälp på vägen när det är som svårast. Ett hopp behöver inte alltid 

handla om förhoppningen att patienten ska tillfriskna, utan kanske att dagar och 

stunder kan bli bättre (Milberg, 2005, s.142-143). Att som patient känna kärlek 

och närhet är en förutsättning för att kunna känna hopp och orka kämpa. Att få ett 

sjukdomsbesked innebär att patienten kan känna sig ensam men att ha 

familjemedlemmar, närstående och vänner som ger sällskap utesluter inte alls att 

patienten känner lidande och kan uppleva existentiell ensamhet (Öhlén, 2000, s. 

121-122). Det är angeläget att närstående bryr sig om att besöka, visa 

uppskattning eller på andra sätt visa engagemang där patienten upplever sig sedd 

som person. Att någon eller några närstående har visat omsorg genom att ha 

funnits med vid den sjukes sida under hela sjukdomsförloppet har framhållits som 

ovärderligt. Vårdpersonalens engagemang genom att de bryr sig om både 

patienten och de närstående där man skapar trivsel, omsorg och en bra miljö gör 

att personalen ser dem som personer. Detta gör att patienten och de närstående 

känner sig bekräftade (Öhlén, 2000, s. 143-147).  
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Författaren beskriver vid flera tillfällen vikten av trygghet och kärlek i svåra 

situationer. Kategorin kärlek resulterade i uttryck som: hopp, trygghet, 

uppskattning och bekräftelse, fyra delar som är betydelsefulla i en svår situation.  

I texten beskriver författaren sin mamma som en stor trygghet, det framkommer 

att han har svårt att visa sina känslor inför sin mamma, men i de svåraste 

stunderna visar han sin kärlek. Upplevelsen av hopp beskrivs tydligare i början av 

boken då sjukdomstillståndet inte är så påtagligt och det framkommer i texten att 

hoppet försämras när författaren väl förstår hur allvarlig situationen är. Det 

framgår i texten att författarens syster är en betydelsefull person och att han 

uppskattar hennes styrka i de svåra situationer som de tar sig igenom. Författaren 

beskriver vid ett tillfälle då han ger uttryck för sina känslor gentemot mamman, 

när hon är som sjukast och hon bekräftar då honom.  

 

För många är det önskvärt att få tillbringa den sista tiden tillsammans med sina 

närstående. Detta leder troligen till en bättre död i de flesta fall och patienten får 

ett finare avsked (Sandman 2003, s.148, 165). Ringdal et al. (2001) belyser i en 

studie att de närstående till de patienter som fick avsluta sina liv hemma upplevde 

betydelsefullt mildare sorgereaktioner, mindre skuldkänslor och förnekande över 

situationen och mindre oro över sin egna död.     

 

Känslan av sorg genomsyrar hela boken och kategorin sorg resulterade i uttryck 

som: saknad, avsked, rädsla, förtvivlan och ilska. Att uppleva sorg är en naturlig 

reaktion när man vet att någon ska gå bort och alla har vi olika sätt att hantera 

sorgen på. I texten framgår känslan av förtvivlan tydligt när författaren beskriver 

att han inte kan påverka situationen på något sätt. Han är orolig och rädd och 

känner ilska över det som drabbat hans mamma. Inom den palliativa 

verksamheten möter man sorgen på en mängd olika vis och i olika former. Sorg 

och sorgereaktioner kan visa sig på olika sätt beroende av hur man är som person. 

Att ta farväl av en närstående är en mycket känsloladdad upplevelse och något av 

det svåraste man kan göra. Författaren tillbringar den sista tiden vid sin mammas 

sida och trots att det är svårt och påfrestande så beskriver författaren avskedet av 

mamman som en fin och harmonisk stund.  
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Betydelse för omvårdnaden 

Vården bör vara anpassbar med respekt för de närståendes och patientens 

integritet. Man får som vårdare inte glömma att de närstående kan ses som en 

ledsagare genom sjukdomsförloppet. Det är viktigt att som sjuksköterska kunna 

ge de närstående professionellt stöd och det är därför betydelsefullt att kunna ha 

en förtroendefull relation. (Häggmark, 2004, s. 56-57). Dunne, Sullivan och 

Kernohan (2005) har gjort en studie som visar på sjuksköterskors upplevelser av 

att vårda palliativt sjuka är att de upplever det som en utmaning men givande. Det 

är en känslomässig upplevelse och den får inte underkastas, och många 

sjuksköterskor blir mycket rörda av de olika situationerna. Sjuksköterskorna ser 

gärna mer utbildning inom detta ämne, som t. ex. inom symtom, etiska frågor och 

kommunikation.  

 

Efter att ha analyserat boken har vi fått en ökad förståelse för den närståendes 

upplevelse vid palliativ vård. Att kunna bemöta och ge god omvårdnad till 

patienter och närstående anser vi är en förutsättning vid arbete inom vård.   
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Bilaga 1 
 

Tabell 3. Översikt av innehållsanalysens steg. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kategori Subkategori 

Under korta stunder 
glömmer jag vad som har 
hänt. Då tror jag att du 
kommer att svara om jag 
ringer. Kanske vill jag 
bara vara helt säker på att 
du verkligen inte går 
omkrig i din lägenhet och 
steker köttbullar längre. 
Att du inte sitter i soffan 
och gör mamma-saker 
när klockan är sju och 
nio. Igår ville jag berätta 
något för dig, jag brukar 
ju göra det när jag är 
ledsen eller arg eller glad, 
men du var inte där och 
jag kunde inte berätta. 
Det går inte idag heller. 
Sådana saker händer hela 
tiden. Jag lyfter  luren 
och lägger den ifrån mig 
dygnet runt. 

Ibland glömmer sonen 
bort vad som egentligen 
har hänt med mamman. 
Han vill kunna ringa till 
henne när han känner för 
det, men inser sedan att 
han inte kan. 

 
Maktlöshet 

 
Frustration 

Till slut kommer ändå en 
läkare, han hade vägarna 
förbi dig i väntrummet. 
Han tittar snabbt på 
benet. – kan det vara 
strålningen? Undrar du, 
men du ser bara ryggen 
på honom när han går sin 
väg, och sedan ser du 
honom inte alls mer. – åk 
hem och se hur det blir. 
Vatten. Du kan komma 
tillbaka imorgon och höra 
hur vi har det. Kanske 
finns det plats här då.  

Mamman är åter på 
akuten och förbi går en 
läkare som stannar till, 
tittar lite på benet, men 
går sin väg. Sköterskan 
säger att de ska åka hem 
och återkomma nästa dag 
om det inte blivit bättre.  

 
Maktlöshet 

 

Avvisad 

Jag vill att du ska säga att 
läkarna är säkra på att du 
är utom all fara, att det 
verkligen är lite sjukdom 
och inte döden, döden, 
döden som bankar på vår 
dörr, för jag tänker ju 
redan på det, men låtsas 
att det handlar om någon 
annan, liksom – en 
människa jag inte känner.  

Författaren önskar att 
mamman inte ska vara 
sjuk och låtsas istället att 
det handlar om en annan 
person som han inte 
känner. 

 
Maktlöshet 

 

Förnekelse 

Tankarna springer 
förvirrat omkring med det 
lilla förstånd jag har, de 
kastar det hit och dit, 
snurrar  huvudet fyra varv 
åt höger och sedan 
tillbaka igen – jag 
försöker hitta en väg ut ur 
kaoset, helst en som leder 
till andra sidan jordklotet 
och vidare ut i rymden. 

Författaren känner sig 
förvirrad och vill komma 
bort ifrån kaoset. Med 
hjälp av tankarna försöker 
han ta sig till en plats där 
mamman är frisk igen. 

 
Maktlöshet 

 

 

Förvirring 
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Men jag lyckas inte resa 
mig ur soffan eller ens 
lägga telefonen ifrån mig, 
i tankarna är jag redan på 
platsen där du är frisk 
igen och håller tyst om 
sjukhus och läkare.  
Du blir tyst i luren, 
kanske pratade du om 
något viktigt när jag 
avbröt dig, men efter en 
stund säger du att solen 
skiner. Du fortsätter att 
prata om vädret, som för 
att låta samtalet handla 
om något annat och dra 
uppmärksamheten från 
saker som strålbehandling 
och operationer där man 
skär så att det blöder. – 
Hur är vädret i 
Hässleholm? – Bara 
solsken, säger jag och 
tittar ut. Bakom de 
nybyggda radhusen vajar 
träden ilsket, molnen är 
svarta och regnet öser 
ner. Inte ett moln på 
himlen.  

Mamman pratar vidare 
om andra saker för att dra 
uppmärksamheten från 
andra saker som till 
exempel 
strålbehandlingar och 
operationer. 

 
Maktlöshet 

 

 

Undanflykt 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kategori Subkategori 

Det som är bra med din 
nuvarande lägenhet är att 
det hittills inte funnits 
någon cancer i den. Så här 
långt är det den enda av 
dina bostäder som inte 
drabbats av 
sjukdomsbesked och 
mediciner, för mig är det 
en lägenhet att sätta hopp 
till, om man bortser från 
att telefonledningarna är 
usla. 

Den lägenhet som 
mamman bor i är den 
enda som inte drabbats 
av cancer, det gör 
författaren hoppfull. 

 
Kärlek 

 

Hopp 

Du sitter i din soffa, jag 
hör tv:n i bakgrunden. Du 
väntar på att Sydnytt ska 
börja och du har ett glas 
vatten på bordet till 
vänster om dig. Jag ser 
dig inte, det är tio mil 
mellan oss, men klockan 
är sju och då sitter du 
alltid där. Det är sånt man 
vet utan att behöva vara 
på plats. Du gör dina 
mamma-saker i en 
lägenhet på Prins 
Carlsgatan i Höganäs och 
innan dess gjorde du dem 
i Jonstorp under hela min 
barndom. 

Författaren beskriver 
mammans  kvällsrutiner 
framför tv:n. Trots 
avståndet vet han vad 
hon gör. Det är samma 
saker som hon gjort 
under hela hans uppväxt. 

 
Kärlek 

 

Trygghet 

Hur och när det bestäms 
att du ska flytta har jag 

Författaren antar att 
systern ordnat allt med 

 
Kärlek 
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inte en aning om, men jag 
antar att det är min syster 
som har fixat det. Hennes 
motorer puttrar vidare vad 
som än händer. Hade det 
funnits ett nobelpris att 
tilldela syskon skulle jag 
nominerat henne.  

mammans flytt. Han 
beundrar systerns styrka.  

 Uppskattning 

Jag öppnar dörren till ditt 
rum. Täcket är på väg ner 
mot golvet och den vita 
plastpåsen prasslar i din 
hand, men du ser mig 
komma gående. – jag är 
inte hemma, såger du. – 
nej, det är du inte. Och 
plötsligt är det lättare än 
jag trodde att böja mig ner 
till dig i sjukhussängen 
och säga saker som vill 
bli sagda. Jag undrar 
varför jag inte hade gjort 
det tidigare. Jag kysser 
dig på pannan och säger 
mina svåraste ord. – jag 
älskar dig mamma. Och 
sedan väntar jag en stund 
på att du ska svara, men 
du bara kramar min hand 
och nickar och ler.  

Sonen kommer in i 
rummet där mamman är. 
Sonen säger ord han 
tidigare inte kunnat säga, 
men som han länge velat 
säga till henne. 

 
Kärlek 

 

Bekräftelse 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kategori Subkategori 

En äldre sköterska ber 
mig att sitta ner i 
fotöljerna utanför ditt 
rum. Hon förstår mig 
bättre än resten av 
personalen. Men det vet 
jag egentligen inte. De 
andra har inte pratat med 
mig. Vi disskuterar vad 
som håller på att hända 
en stund innan hon måste 
gå för att boka 
transporten och skriva 
färdigt din journal. När 
hon kommer tillbaka 
sneglar jag på några av 
orden hon skrivit. Orden 
på pappret. Patient i 
livets slutskede. Bra 
kontakt med anhöriga. 
Bra kontakt med 
anhöriga. Jag är en 
anhörig.  

Sonen disskuterar med 
en sjuksköterska om vad 
som kommer att hända 
med hans mamma. Hon 
går iväg och när hon 
kommer tillbaka med 
journalen ser sonen att 
det står patient i livets 
slutskdede på pappret. 
Sonen inser att han är en 
anhörig. 

 
Relationer 

 

 

Närstående 

Jag söker efter en känsla 
av kontakt, en känsla av 
att jag är din son och du 
är min mamma och att 
livet binder oss samman, 
att du är i början av mig. 
Det är som att försöka 
finna en nål i en höstack; 
jag letar efter tecken på 

Sonen söker kontakt med 
mamman för att hon ska 
förflyttas. Han vill känna 
känslan av att de hör 
ihop och att hon är en del 
av honom. Han vill att 
hon ska minnas. Han får 
kontakt och hon vill att 
sonen ska bestämma om 

 
Relationer 

 

Tillhörighet 
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att du minns, jag väntar 
och hoppas – minuter 
passerar innan du ser på 
mig. – ska jag iväg nu? 
Undrar du. – Ja. Eller de 
säger att du får bestämma 
själv. Vad tycker du? – 
Vet inte. Du får avgöra, 
Conny. – Men hur ska 
jag veta? 

de ska åka.  

Sköterskan vill inte ge 
med sig. – snälla, jag 
orkar inte må så här 
dåligt, säger du till 
henne. Är det cancern? – 
jag vet inte, svarar hon. – 
gå hem och drick vatten . 
ta en panodil. Vänta tills 
du får träffa din ordinarie 
läkare. Ni har väl bestämt 
tid för återfträff? –jo, det 
är klart. Men jag kan inte 
röra mig ordentligt. Jag 
spyr och är trött hela 
tiden och har inte kunnat 
gå på toaletten. Inte 
sedan igår. – okej. Men 
åk hem och drick mycket 
vatten. Kom tillbaka om 
det inte hjälper. – jag 
spyr upp vattnet. – prova 
med Panodil. 

Mamman är på akuten 
för hon mår dåligt. 
Sköterskan bemöter 
genom att råda henne att 
åka hem igen, dricka 
mycket vatten och ta 
Panodil. 

 
Relationer 

 
Vårdare/Patient 

-Negativt synsätt 

Personalen på 
Ruuthsgården är en klass 
för sig. Jag tror att jag 
vill gifta mig med minst 
hälften av dem. Det går 
inte långa stunder innan 
de dyker upp och frågar 
om vi saknar något – vill 
vi ha kaffe, lite mat, en 
läsk, undrar vi något? De 
tror kanske att de går 
omkring och gör sitt 
jobb, precis som vanligt, 
men om det fanns guld i 
mina fickor skulle jag  ge 
det till dem och kyssa 
deras fötter.  

Författaren uppskattar 
personalens arbete.  

 
Relationer 

 
-Positivt synsätt 

Jag läser slutet för mig 
själv, en gång till. Jag 
tänker inte svika dig, 
älskade mamma. Luta 
dig mot mig, jag tänker 
inte falla. Jag trillar 
varken framåt eller bakåt 
om du ber mig vara ett 
berg. Vi går tillsammans 
och trampar ner skiten. 
Stampar det sjuka ur 
jorden och sedan väntar 
vi. Du och jag ska vänta 
ut de där satans 
regnmolnen och 
begrunda 
solnedgångarna 
tillsammans. Vi ska, vi 

Texten som författaren 
skrivit handlar om att 
han aldrig tänker svika 
sin mamma, han tänker 
finnas vid hennes sida 
och tillsammans ska de 
bekämpa cancern. Han 
fyller på texten med den 
rad som fattades, där står 
det att han älskar sin 
mamma. 

 
Relationer 

 

Mamma/Barn 
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måste, sparka det där 
cancerhelvetet tillbaka 
till där det hör hemma. 
Längst ner fylller jag på 
med ytterligare en rad. 
Den som fattas. Säger 
Conny. Och älskar sin 
enda mamma.  
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kategori Subkategori 

Jag skulle behöva 
Jonathan idag. Hans 
lejonhjärta och mod. Jag 
väntade på honom hela 
morgonen och letade 
desperat igenom 
lägenheten, men han 
verkar inte dyka upp fler 
gånger. Kanske var han 
bara en tanke som fick 
liv och kropp. För min 
del spelar det ingen roll 
vilket, han satt vid sidan 
om mig i bilen och utan 
honom hade jag inte 
komit någonstans. Han är 
borta nu. Jag ska tänka 
på honom. 

Sonen saknar Jonathan 
som brukade finnas vid 
hans sida. Han är borta 
nu, men sonen ska tänka 
på han. 

 
Sorg 

 

 
Saknad 

Dagen efter du dog var 
jag och tittade på dig i 
valvet under 
Ruuthsgården. 
Personalen hade klätt upp 
dig i dina favoritkläder 
och gjort fint i det lilla 
källarrumer, med 
blommor och två ljus 
som brann bakom dig. 
Jag stod i mörkret och 
försökte hitta bästa 
möjliga vinkel av ditt 
ansikte, något som skulle 
kunna få mig att minnas 
dig precis så som du var. 
Det såg ut som om du 
log. Det fanns ingen 
cancer där. 

Mamman har gått bort 
och sonen är där för att ta 
farväl av henne. I det 
mörka rummet försöker 
han finna en vinkel som 
ska hjälpa han att minnas 
henne precis som hon 
var, så som hon såg ut 
innan cancern. 

 
Sorg 

 

 

Avsked 

–Mamma har blivit 
mycket sämre. Du ska 
nog tänka dig för innan 
du går in. De lät som de 
tyckte att vi skulle vänta 
tills hon är på plats i 
Höganäs. –Jag har ju åkt 
ända hit. –Du borde nog 
inte gå in. –Jag får se hur 
jag gör. Vi fortsätter att 
diskutera arrangemanget 
och kommer fram till att 
hon ska möta upp dig vid 
Ruuthsgården. Så att där 
finns någon du känner 
igen och som kan hjälpa 
sköterskorna. Själv ska 
jag ta tåget till 

Författaren är på väg till 
sin mamma. Med tunga 
steg går han till tredje 
våningen där hon är. Han 
undrar hur dålig hon 
egentligen är. 

 
Sorg 

 

 

Rädsla 
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Hässleholm och hämta 
din bil. Just det där 
bestämmer jag enbart för 
att slippa åka med i 
ambulansen till Höganäs. 
För ett par nätter sedan 
utsatte min hjärna mig 
för det värsta spattet 
någonsin; jag drömde att 
du höll på att dö och 
sedan vaknade jag och 
kände den befriande 
känslan av att undslippa 
det onda, av att ha 
kommit undan med blotta 
förskräckelsen, att allting 
var bara i verkligheten. 

 
 
Sonen vaknar efter att ha 
drömt att mamman skulle 
dö, och inser när han 
vaknar att det är 
verklighet. 

 
Sorg 

 

Förtvivlan 

Är cancer målsökande? 
Letar den efter dig? 
Förstår den inte hur 
viktigt det är att jag får 
behålla dig hos mig i mitt 
liv, på alla sätt du finns 
där för mig. När du 
kommer hit och lägger 
små paket av mat i min 
frys, när du snällt lyssnar 
när någon gjort mig illa 
och jag är liten igen och, 
framförallt, när du är den 
enda mamma jag har? 

Författaren känner ilska 
gentemot cancern, han 
vill att den ska förstå hur 
viktig mamman är för 
honom. Att hon är den 
enda mamman han har. 

 
Sorg 

 

Ilska 
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