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Sammanfattning 
Bakgrund: Varje år upptäcks cirka 250 fall av cancer hos barn i Sverige. När ett barn 

drabbas av cancer drabbas inte bara barnet, utan hela familjen. Sjuksköterskans roll och 

sätt att möta barnet och familjen är avgörande för en god vård. 

Syfte: Att utifrån sjuksköterskans perspektiv beskriva hur det är att möta och vårda barn 

med cancer och deras familj samt beskriva de ingående artiklarnas 

datainsamlingsmetod. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Studien baseras på 11 vetenskapliga 

artiklar med en kvalitativ ansats. Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl. 

Resultat: Kommunikation anses vara den största och viktigaste aspekten kring vården 

och mötet med barnet och familjen för att kunna bedriva en så god vård som möjligt. 

Att skapa en god relation till föräldrarna är a och o i sjuksköterskans arbete då det leder 

till bättre vård för det sjuka barnet. Sjuksköterskorna ger mycket av sig själva 

emotionellt och är engagerade i hela familjen och därav skapas ett band som bara 

sjuksköterskan och familjen delar med varandra. 

Slutsatser: Att sjuksköterskans kompetens, kommunikation och relationen med barnet 

och familjen är centrala delar i att möta och vårda barn med cancer och deras familj. 
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Abstract 
Background: Every year about 250 cases of cancer in children are discovered in 

Sweden. When a child gets cancer it’s not only affecting the child, but the whole family. 

The nurse’s role and ways of meeting and approaching the child and family is crucial to 

provide a good care.  

Aim: The aim of this study was to, from a nurse perspective describe how it is to meet 

and care for children with cancer and their family and to describe the data collection 

method of the 11 articles. 

Method: A literature study with descriptive design. The study is based on 11 scientific 

articles with a qualitative approach. The articles were found in the database PubMed 

and Cinahl. 

Results: Communication is considered the largest and the most important aspect about 

the care and the meeting with the child and family to provide as good care as possible. 

Creating a good relationship with the parents is everything to the nursing profession as 

it leads to better care for the sick child. The nurses give a lot of themselves emotionally 

and are committed to the whole family and there for creates a bond that only the nurse 

and the family share with each other. 

Conclusions: The nurse`s competence, communication and the relationship with the 

child and family are key elements in caring for children with cancer and their family.  
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1. Introduktion 

1.1 Vad är cancer? 

Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar som har gemensamt att celler 

någonstans i kroppen börjar dela sig okontrollerat. Dessa celler bildar sedan en tumör som 

växer sig allt större. Tidsförloppet kan gå långsamt eller snabbt beroende på person och vilken 

typ av cancertumör det är. I många fall sprider sig cancercellerna till andra ställen i kroppen 

och bildar dottertumörer, så kallade metastaser. Cancertumörer som är obehandlade växer 

ohämmat och kan komma att påverka omkringliggande organ och vävnad och på så sätt 

påverka funktionen hos dessa. Detta kan t.ex. leda till epilepsi vid hjärntumör eller andnöd vid 

lungcancer. Ofta påverkas nerver i området på ett sådant sätt att smärta uppstår, av den 

anledningen är smärtlindring en mycket viktig del av behandlingen vid cancersjukdom. 

Eftersom cancern i många fall ger upphov till en inflammatorisk reaktion i kroppen blir den 

som är sjuk ofta allmänpåverkad med t.ex. trötthet, feber och illamående (Bergman, Hont & 

Johansson 2013). 

1.2 Cancer hos barn 

I Sverige upptäcks årligen cirka 250 fall av cancer bland barn och ungdomar under 15 år. 

Cirka 40 procent av fallen utgörs av leukemier och lymfom, omkring 30 procent av 

hjärntumörer och en lika stor andel av andra cancerformer. Leukemier är vanligare i 

småbarnsåldern, medan hjärntumörer förekommer ungefär lika ofta bland de yngsta och de 

äldsta barnen. När barn drabbas av tumörer är det vanligast att de är mer aggressiva och 

snabbväxande än hos vuxna. Hos de barn som får en cancerdiagnos blir 75 procent botade, 

trots det är cancer den vanligaste dödsorsaken hos barn. Behandling av cancer består av 

kirurgi, strålbehandling och cytostatika. Behandlingarna varierar och anpassas efter respektive 

sjukdom och patient. Hos barn tas det särskild hänsyn till att deras kroppar och organ ständigt 

växer och är under utveckling och därför lättare kan ta skada av en krävande behandling i 

större utsträckning än hos vuxna. Vid behandlingen är det viktigt att inte enbart se till 

botandet av cancersjukdomen utan även beakta de långsiktiga biverkningarna. Noga 

individuell behandling minskar risken för psykologiska och kroppsliga biverkningar i 

samband med behandlingen. Även risken för långsiktigt kvarstående och sent uppkomna 

biverkningar minskar. I Sverige finns det 6 barnonkologiska centrum som behandlar barn med 

cancer (Bergman, Hont & Johansson 2013). Barns hälsa och vardagliga funktion påverkas 
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både fysiskt och psykiskt den första tiden efter cancerdiagnosen och påbörjad behandling. De 

största svårigheterna barnet upplever omedelbart efter en diagnos och behandlingsstart är 

begränsningar i kroppens funktioner och svårigheter med nutrition och elimination (Darcy, 

Björk, Knutsson, Granlund & Enskär 2016). 

1.3 Barnet i vården 

En människa som är under 18 år definieras som barn enligt FN:s barnkonvention (Unicef 

2009). Varje år vårdas ca 95 000 barn på sjukhus i Sverige, där åldern 0–4 år är den största 

gruppen. Det är av stor vikt att barn vårdas på en barnklinik där personalen har kompetens att 

möta deras behov oavsett ålder. I kompetensen ingår att veta rimlighet i läkemedelsdoser, veta 

vad ett normalt vätske- och näringsintag är och veta att barns förmåga att tolka och förstå 

omgivningar varierar. Kommunikation och att våga möta barnets frågor och funderingar kan 

vara en utmaning. Att ge åldersadekvat information och förberedelser är ett första steg i att 

skapa förtroende dem emellan. Om barn inte bemöts på deras villkor vid första vårdtillfället 

kan det vara svårt att reparera det senare. Denna kunskap är en väsentlig faktor i 

omvårdnadsperspektivet av barn (Ygge 2015). Barnets ålder och tidigare upplevelser har en 

inverkan på hur barn reagerar inför olika händelser på sjukhus. De yngsta barnen (1–3 år), har 

inte förmågan att förstå hur eller varför de vårdas på sjukhus och rädslan att separeras från 

föräldrarna är stor. I denna åldersgrupp är det viktigt att ge föräldrarna information så att de i 

sin tur kan ge stöd till barnet. Förskolebarn (4–6 år) har inte samma uttalad separationsrädsla 

som de yngre barnen men föräldrarna är fortfarande de viktigaste trygghetspersonerna. 

Barnen är rädda för att någon ska inkräkta på deras personlighet och bekymrar sig över sin 

kroppsintegritet. De förstår tidsbegrepp i relation till måltider och händelser under dygnet. 

Barn i denna ålder är mer sårbara för stress och kan tro att undersökningar och behandlingar 

är ett straff. De kan även uppleva känslor av skuld för att de har blivit sjuka. Skolbarn (7–13 

år) upplever ofta inläggning på sjukhus som ett straff för de tror att de har gjort något dumt. I 

denna ålder har barnet kontroll över sig själv och sin kropp, integriteten är stark och barnet 

vill inte att någon inkräktar på den. Föräldrar är fortfarande den trygga punkten men i denna 

ålder kan barnet även känna trygghet i “favoritpersonal” eller kompisar. Sedan kommer 

övergången till tonåring, och denna tid kan upplevas som jobbig för barnet då de inte längre är 

barn men inte heller vuxna. Tonåringar kan föreställa sig situationer abstrakt och kan känna 

oro inför t.ex. narkos och hur de ska reagera eller bete sig. De är rädda att deras utseende ska 

förändras och kan ofta förneka vad som hänt eller inte våga visa känslor eller rädsla. Det 

absolut viktigaste som sjuksköterska i mötet med barnet i olika åldrar är att vara lyhörd för 
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och uppmärksam på det individuella barnets behov (Edwinson-Månsson 2015). Idag 

karakteriseras barnsjukvården av att föräldrar är ständigt närvarande och på olika sätt deltar i 

barnets vård. Nya vårdformer såsom vård i hemmet har utvecklats, vårdtiderna på sjukhus har 

minskat och dagsjukvård och besök i andra vårdformer har ökat. Den specialiserade och mest 

resurskrävande vården har alltmer centraliserats. Allt detta tillsammans gör att de som jobbar 

med barn får mycket varierande och viktiga arbetsuppgifter, t.ex. handleda, stödja och utbilda 

barnet och familjen. Sjuksköterskan ska bidra med kunskap till familjen för att kunna utföra 

god egenvård i största möjliga mån och även införliva ett förebyggande hälsoperspektiv. I 

vården av sjuka barn spelar familjen en viktig och ibland oersättlig roll. Det är personalens 

ansvar att försöka tillgodose de behov barnet och familjen har. Sjuksköterskan måste vara 

uppmärksam på de behov som faktiskt uttalas av barnet eller familjen men även vara lyhörd 

på de behov och frågor som uttalas otydligt eller inte alls. Barn på sjukhus omfattas liksom 

övriga patienter av de allmänna bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen, 

patientsäkerhetslagen och patientlagen. Bedömning av barns kompetens att fatta beslut har 

avgörande betydelse för deras ställning i vården. Småbarn anses överlag inte vara 

beslutskompetenta medan tonåringar ofta är det i frågor om hälso- och sjukvård. 

Vårdnadshavarna har både rätt och skyldighet att ta beslut i frågor om barnets hälso- och 

sjukvård enligt föräldrabalken men med barnets stigande ålder ska hänsyn tas till barnets egna 

synpunkter och önskemål. Det krävs stor kompetens och kunskap samt höga krav ställs på 

sjukvårdspersonal i dessa frågor angående beslutsfattande (Hallström 2015).  

1.3.1 Miljön för barn på sjukhus 

Den funktionella och hygieniska sjukhusmiljön kombinerat med färgsättning och utformning 

av material leder till en mer hemlik miljö för barnet. Barnsjukhus försöker anpassa miljön så 

att det finns plats för föräldrar, syskon, lekrum och särskilda utrymmen för äldre barn och 

tonåringar (Ygge 2015). En viktig del som präglar både stämning och miljö på barnsjukhusen 

är lekterapi. Lek skapar en miljö som minimerar stress, oro och ångest hos barnen. Lek är en 

normal och välbekant aktivitet för barnen (Lambert, Coad, Hicks & Glacken 2014; Ygge 

2015). Lek och tillgång till barnvänliga aktiviteter på sjukhus har visats ge barn en bättre 

självkänsla, kontroll och ett bättre samarbete och förtroende för och med sjukvården 

(Lambert, Coad, Hicks & Glacken 2014).  
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1.4 Familjen i vården 

När ett barn blir sjukt och behöver långvarig vård kan det ofta växa fram en relation 

mellan personalen i sjukvården och den drabbade familjen. Sjukdomen präglar hela familjens 

livssituation och är ständigt närvarande. Föräldrarnas roll i sjukdomstiden är att finnas där för 

barnet, vilket har visats i forskning att barnet blir tryggare och lugnare av. Det är inte en 

självklarhet att föräldrarna har en roll i vården men personalen kan uppmuntra till detta. Som 

förälder till ett sjukt barn har de behov av att känna trygghet och få vara delaktiga i vården av 

barnet. Det är därför viktigt att upprätthålla ett förhållningssätt där kommunikationen och 

samarbetet underlättas mellan personal och familj. Att upprätthålla ett gemensamt 

förhållningssätt innebär att det finns en gemensam grund att stå på för att kunna 

individanpassa vården efter familjens behov. Alla föräldrar reagerar och hanterar situationen 

olika, vissa föräldrar vill överlåta vården kring barnet till personalen medan vissa vill ha 

fullständig kontroll på allt som händer. Det är viktigt att ta hänsyn till syskonen till det sjuka 

barnet samt att tänka på att ge syskonen information som är anpassad till deras ålder och 

mognad. Syskon till cancersjuka barn kan uppleva ilska, oro, svartsjuka och ensamhet och de 

kan även bära på känslor av skuld och skam. De kan ha tankar t.ex. kring varför inte de själva 

istället blev sjuka eller om det är något de själva har gjort som bidragit till att syskonet blivit 

sjukt. För att minska känslan av utsatthet hos syskon är det viktigt att personalen informerar 

och ger dem stöd och uppmärksamhet (Ygge 2015). Samband med sjukhusvistelse finns vissa 

behov som föräldrar anser är viktiga. Dessa är att känna trygghet, föräldrarna vill känna att 

personalen som ansvarar för vården av barnet är kompetent och att organisationen runt i kring 

fungerar. Att ha en god kommunikation med personalen innefattar både ärlig och förståelig 

information. Föräldrar upplever att det ofta får information om vad som ska göras men inte 

hur och varför. Föräldrarna vill ha kontroll och agera som barnets advokat för att veta att allt 

går rätt till. Att få vara närvarande är en viktig del för föräldrarna, de har ett behov av att 

känna att de deltar i teamet runt barnet och är med i beslutsfattande. Att få avlastning och stöd 

från både personal och familjemedlemmar och även andra nätverk är värdefullt för 

föräldrarna. Att tillgodose praktiska behov så som att kunna äta och sova tillsammans med sitt 

barn under tiden de är på sjukhuset ses även som viktigt (Hallström 2015). 

1.5 Sjuksköterskans roll 

Goda vårdande relationer mellan patienter och sjuksköterskor har betydelse för upplevelsen 

av livskvalitet och hälsa, det är inte bara den medicinska behandlingen som avgör hur 

patienten mår (Lorentsen & Grov 2011).  En kombination av kunskap, erfarenhet och intuition 
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är viktiga faktorer för bra beslutsfattande. Sjuksköterskor med lång erfarenhet bidrar med en 

trygghet till arbetslaget och mindre erfarna sjuksköterskor kan fråga dem om tips och råd (Ek 

& Svedlund 2014). En sjuksköterska har flera roller att placera sig i inom professionen, bland 

annat att främja och skydda hälsan samt se till patientens rättigheter och säkerhet i vården. I 

sjuksköterskans roll innefattar det något större än bara den fysiska vården, att kunna se till det 

psykologiska, sociala, andliga och sexuella behovet är en stor del i arbetet. Information och 

utbildning måste framföras på ett sätt som sjuksköterskan är säker på att patienten förstår. 

Sjuksköterskor måste kunna läsa av patientens mentala status för att kunna ge en vård som 

passar patienten i fråga (Morrison och Korol 2014). Medkännande omsorg är en central faktor 

i omvårdnad. Att snabbt bygga en terapeutisk relation med patienter och kollegor bidrar till 

bättre kommunikation och samarbetsförmåga och därav bättre vårdande (Fry et. al. 2013). 

Sjuksköterskans kompetens gällande cancervård är att förstå att en cancersjukdom påverkar 

hela människan både kroppsligt, socialt, psykiskt och existentiellt. Sjuksköterskan måste 

kunna möta patienten och dess närstående med respekt, empati och mod då de befinner sig i 

en sårbar och stressande situation. Att vara närvarande och kommunikativ är förmågor som är 

viktiga i sjuksköterskans möte med cancerpatienter (Lorentsen & Grov 2011). 

1.6 Nottingham modellen 

Nottingham modellen av Fiona Smith kretsar kring två huvudbegrepp; familjecentrerad vård 

och att vården är ett samarbete mellan yrkesverksamma och barnet/familjen. Familjecentrerad 

vård innebär att vårda ett barn och förstå att det även inkluderar att vårda hela familjen i tron 

om att barnet känner sig säkrare och tryggare när familjen också känner sig omhändertagna 

och sedda. Familjecentrerad vård innebär att som sjuksköterska vara medveten och även göra 

familjen medveten om deras rätt att vara involverad i beslutsfattande kring deras barns vård 

och även barnets rätt att bli inkluderad i diskussioner i största mån. Familjecentrerad vård 

innebär att möta familjen och barnets fysiska, sociala, emotionella och vårdande behov genom 

att underlätta och anpassa vården och utveckla ytterligare vårdande färdigheter genom tips 

och råd, stöd eller undervisning oavsett om vården ska bedrivas i sjukhusmiljö eller hemmiljö. 

Familjecentrerad vård innefattar även att uppmuntra familjen till att sköta vården så mycket 

som de önskar och känner att de klarar av i förhoppningen att barnet tillfrisknar snabbare när 

de blir vårdade och omhändertagna av personer de älskar och är älskade av. Nyckeln till att 

familjecentrerad vård ska få sin bästa effekt ligger i empowerment av barnet, föräldrarna och 

familjen genom att förmedla information och kunskap så att de får möjlighet att delta i 

beslutsfattning och vårdprocessen på lika villkor. Samarbetet mellan yrkesverksamma och 
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barnet/familjen innebär att sjuksköterskan ska respektera familjens kunskap om barnet 

kombinerat med sjuksköterskans kunskap och information, vilket leder till att sjuksköterskan, 

barnet och familjen tillsammans kan planera och genomföra den optimala vården som tar 

tillvara behoven och önskningar som barnet och familjen har (Smith 1995). 

1.7 Problemformulering 

När ett barn drabbas av cancer drabbas även hela familjen. Sjuksköterskans uppgift är att ge 

stöd och vård till barnet och familjen. Sjuksköterskor ska ha kunskap i vård av barn då det 

krävs annan kompetens än vid vård av vuxna. Vårdens miljö ska anpassas efter barnet och 

familjen för att främja hälsa och livskvalitet. Det finns flera studier gjorda angående barn och 

cancer utifrån föräldrar och barnets perspektiv. Författarna vill därför belysa hur det är att 

möta och vårda barn med cancer och deras familj utifrån sjuksköterskans perspektiv. Detta för 

att öka kunskapen hos sjuksköterskor så att vården kring barn med cancer förbättras samt ge 

sjuksköterskor resurser att bli tryggare i mötet med barnen och deras familj.  

1.8 Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att utifrån sjuksköterskans perspektiv beskriva hur 

det är att möta och vårda barn med cancer och deras familj samt beskriva de ingående 

artiklarnas datainsamlingsmetod. 

1.9 Frågeställning 

1.   Hur beskriver sjuksköterskan att det är att möta och vårda cancersjuka barn och deras 

familj? 

2.   Vilken datainsamlingsmetod har använts i de valda artiklarna i studien? 

2. Metod 

2.1 Design  

Föreliggande studie har utförts som en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

2.2 Sökstrategi  

Vid sökning av artiklar användes databaserna Pubmed och Cinahl. De båda databaserna är 

lämpliga att använda sig av eftersom de är breda databaser som innehåller vetenskapliga 

artiklar som riktar sig mot omvårdnad (Polit & Beck 2012). Sökningarna begränsades till att 

artiklarna skulle vara publicerade under de senaste 10 åren, att studierna är utförda på 
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sjuksköterskor som vårdar barn 0–18 år och att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. 

Booleska termen AND användes för att få ett så relevant sökresultat som möjligt. Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar användes valda sökord. Vid en av sökningarna i PubMed 

användes MeSH-termerna: Neoplasms och pediatric nursing för att få fram ett så relevant och 

brett sökresultat som möjligt. MeSH-termerna kombinerades med fritextsökningen: nurse 

experience. De andra två sökningarna i PubMed användes endast fritextsökningar med orden: 

family centered care, pediatric oncology, nurse perspective. Sökorden markerade med (*) i 

tabell 1 är MeSH- termer. Sökningarna i PubMed begränsades även så att artiklarna kunde 

visas i fulltext via Högskolan i Gävle. I Cinahl söktes artiklarna i fritext med orden: 

Neoplasms, children, nurses experience, pediatric oncology, nurse perspective och pediatric 

nursing. Sökningarna i Cinahl begränsades även till att de skulle vara vetenskapligt granskade 

(peer reviewed) och Linked Full Text. Cinahl headings användes ej då relevant sökresultat 

uppnåddes i endast fritextsökningar. Alla sökningarna sammanställdes i tabell 1. 

 

Tabell 1. Sammanställning av sökträffar 

Databas Sökord Begränsningar och datum 
Antal 
träffar/ 
lästa titlar 

Lästa 
abstract 

Valda 
artiklar (exl 
Dubletter) 

Cinahl 
Neoplasms AND children 
AND nurses experience 

År 2007–2017, engelska, Peer 
reviewed, Linked Full Text, alla barn, 
2017-01-31 

63 41 3 

Cinahl 
Pediatric oncology AND 
nurse perspective 

År 2007–2017, engelska, Peer 
reviewed, Linked Full Text, alla barn, 
2017-02-02 

19  15 2 

Cinahl 
Pediatric oncology AND 
pediatric nursing AND 
nurses experience 

År 2007–2017, engelska, Peer 
reviewed, Linked Full Text, alla barn, 
2017-01-31 

40  29 1 

PubMed 
Family centered care AND 
pediatric oncology 

10 år, engelska, Högskolan i Gävle, 
ålder 0–18 år, 2017-02-02 35  22 1 

PubMed 
Pediatric oncology AND 
nurse perspective 

10 år, engelska, Högskolan i Gävle, 
ålder 0–18 år, 2017-01-31 12  11 2 

PubMed 
Neoplasms* AND 
pediatric nursing* AND 
nurse experience 

10 år, engelska, Högskolan i Gävle, 
ålder 0–18 år, 2017-01-31 29  25 2 

Totalt     198  143 11 

 

2.3 Urvalskriterier  

Urvalskriterierna utgår ifrån följande inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskors perspektiv och upplevelser, barn och cancer samt ett åldersspann på 0–18 år 

på barnen. Exklusionskriterier: Reviews, artiklar som handlade om vuxna med cancer samt 
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artiklar utifrån barnets perspektiv och föräldrarnas perspektiv exkluderas. Artiklar med 

kvantitativ ansats exkluderades. Artiklarna skulle svara på frågeställning 1 och vara relevanta 

för det valda syftet med studien.  

2.4 Urvalsprocess   

I första urvalet lästes först 198 artiklars titel av båda författarna från sökningarna i Cinahl och 

PubMed. Efter att ha exkluderat reviews, dubbletter och titlar som ej svarade mot syftet 

återstod 143 artiklar som var relevanta utifrån dess titel. Abstrakten på dessa 143 artiklar 

lästes gemensamt, ytterligare 121 artiklar exkluderades på grund av att abstrakten ej svarade 

på syftet eller att artiklarna inte var fritt tillgängliga via högskolan i Gävle. Efter steg ett i 

urvalsprocessen återstod då 22 artiklar. I steg två i urvalsprocessen delades de 22 artiklarna 

upp jämnt mellan författarna, 11 artiklar var granskades noggrant och relevant information i 

resultaten färgkodades. Författarna bytte sedan de 11 artiklarna med varandra och på så sätt 

granskades de 22 artiklarna noggrant och därmed minskade risken för att något relevant i 

resultaten uteslöts. Efter denna bearbetning av artiklarna togs 11 artiklar bort på grund av att 

de inte svarade på studiens syfte, var av kvantitativ ansats samt i de artiklarna där fler 

yrkesgrupper blivit intervjuade och att det ej gick att utläsa vilken yrkesgrupp som upplevde 

vad. Kvar återstod sedan 11 artiklar som resulterade i studiens resultat, vilket beskrivs i figur 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema av urvalsprocessen. 

Totalt	  antal	  träffar:	  
198	   55	  artiklar	  exkluderades	  på	  grund	  av:	  

	  	  	  	  *	  Titel	  som	  ej	  svarade	  mot	  föreliggande	  studies	  syfte	  
	  	  	  	  *	  Review	  
	  	  	  	  *	  Dubblett	  

Antal	  lästa	  abstract:	  
143	  

Antal	  lästa	  artiklar	  i	  
sin	  helhet:	  	  

22	  

Artiklar	  som	  ingår	  i	  
studien:	  	  
11	  

121	  artiklar	  exkluderades	  på	  grund	  av:	  
	  	  	  *	  Abstract	  som	  ej	  svarade	  mot	  föreliggande	  studies	  
syfte	  
	  	  	  *	  Ej	  fritt	  tillgängliga	  via	  Högskolan	  i	  Gävle	  

11	  artiklar	  exkluderades	  på	  grund	  av:	  
	  	  	  	  *	  Svarade	  ej	  mot	  föreliggande	  studies	  syfte	  
	  	  	  	  *	  Var	  av	  kvantitativ	  ansats	  
	  	  	  	  *	  Artiklar där fler yrkesgrupper blivit intervjuade och det ej      
gick att utläsa vilken yrkesgrupp som upplevde vad	  



  Sofie Smedberg & Anna Steinwall 
 

9 
 

2.5 Dataanalys  

De valda 11 artiklarna skrevs ut för att lättare kunna analysera och bearbeta innehållet. De 

valda artiklarna presenteras utförligt med författare, syfte och huvudresultat i tabell 2. 

Artiklarna bearbetades av båda författarna var och en för sig och sedan en gemensam 

granskning. För att minska risken för feltolkning använde sig författarna av ett engelskt- 

svenskt lexikon pga. engelska språket inte är författarnas modersmål. Relevant text från 

resultatet färgkodades, även så varje artikels datainsamlingsmetod. En sammanställning av 

varje enskild artikels resultat skrevs ner i ett gemensamt dokument. Utifrån denna 

sammanställning diskuterade och utläste författarna fram likheter och kunde urskilja olikheter 

i resultaten. Dessa likheter och olikheter fördes sedan samman i tre teman: sjuksköterskan och 

barnet, sjuksköterskan och familjen samt sjuksköterskans roll och känslor i vården och mötet. 

Utifrån dessa teman utformades sedan det färdiga resultatet med ytterligare underrubriker. 

Artiklarna presenteras i resultatavsnittet och svarar på syftet och frågeställningarna. Den 

metodologiska frågeställningen analyserades i de valda artiklarna genom granskning av 

artiklarnas metoddel. Utifrån denna analys fick författarna fram vilken datainsamlingsmetod 

som använts i de valda artiklarna för studien, vilket presenteras i tabell 3. 

2.6 Etiska överväganden 

De riktlinjer och regler angående plagiering och referering som Polit och Beck (2012) 

rekommenderar har använts. Författarna till föreliggande studie har presenterat artiklarna 

objektivt och ingenting har att plagierats. Resultatet har presenterats utifrån de valda 

artiklarnas resultat och datainsamlingsmetod. Ingenting har fallit bort pga. författarnas egna 

åsikter eller värderingar. Eftersom detta är en litteraturstudie utfördes ingen forskningsetisk 

prövning.  

3. Resultat 

Denna litteraturstudies resultat baseras på 11 vetenskapliga artiklar som har en kvalitativ 

ansats. Dessa presenteras i översiktstabell 2 och 3. Utifrån analysen av artiklarnas resultatdel 

utformades tre teman som presenteras i löpande text; sjuksköterskan och barnet, 

sjuksköterskan och familjen samt sjuksköterskans roll och känslor. Den metodologiska 

frågeställningen om artiklarnas datainsamlingsmetod presenteras i översiktstabell 3 och även i 

löpande text i resultatets metodpresentation.  
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Tabell 2. Resultat översiktstabell.  

Författare Syfte Huvudresultat 

Anderzén-
Carlsson, 
Kihlgren, 
Skeppner & 
Sørlie 

Att belysa hur erfarna sjuksköterskor 
och psykologer hanterar rädslor hos barn 
med cancer. 

Sjuksköterskor och läkare med lång erfarenhet upplevde 
det utmanade att hantera rädslor hos barn med cancer. De 
såg det som ett krävande ansvar som innefattade 
engagemang och närhet men även visst avståndstagande. 

Bartholdson, 
Lützén, 
Blomgren & 
Pergert 

Att beskriva sjukvårdspersonals 
erfarenheter av etiska svårigheter och 
sätt att hantera dessa vid vård av barn 
med cancer.   

Etiska svårigheter som vårdpersonal upplever är oro för 
att göra intrång på barnets autonomi, berätta för barnen 
om sjukdomen eller behandlingen vid de tillfällen 
föräldrarna motsätter sig detta samt tidsbristen vid olika 
procedurer som ingick i behandlingen. 

Citak, 
Toruner & 
Gunes 

Att undersöka 
kommunikationssvårigheter i pediatrisk 
hematologi / onkologisjuksköterskor 
med patienter och deras familjer samt 
deras förslag om kommunikation 
svårighet  

Sjuksköterskorna upplevde konsekvenser av 
kommunikationssvårigheterna när de fick frågor om 
negativa prognoser eller döden. De upplevde det svårt att 
veta hur de skulle inge hopp samt hur de skulle kunna 
kommunicera med patienter som dragit sig undan eller 
som var deprimerade.  

Forsey, 
Salmon, 
Eden & 
Young 

Att beskriva och jämföra läkares och 
sjuksköterskors förmåga att hantera den 
känslomässiga delen i vården av barn 
med leukemi och deras föräldrar. Även 
hur den informationen kan förändra 
utbildningen och politiken. 

Sjuksköterskor förlitar sig på psykologiska färdigheter 
och ingående diskussion om föräldrarnas känslor för att 
ge dem trygghet. Både läkare och sjuksköterskor förlitar 
sig på varandra för att säkerställa att föräldrarnas 
känslomässiga behov blev tillgodosett. 

Gårdling, 
Edwinson 
Månsson, 
Törnqvist & 
Hallström 

Att undersöka hur 
strålbehandlingssjuksköterskors 
uppfattar sina erfarenheter av att ta hand 
om barn som genomgår strålbehandling 
för cancer.  

Sjuksköterskorna ville ge holistisk vård, vilket skapade 
en känsla av trygghet. Genom holistisk vård tog 
sjuksköterskorna ansvar för omvårdnaden av barnen och 
deras familj, tekniska aspekterna av strålbehandlingen 
och utvecklingen av sitt yrke. De försökte skapa en känsla 
av trygghet genom att individanpassa information till 
barnen. 

Hendricks-
Ferguson, 
Sawin, 
Montgomery
, Dupree, 
Phillips-
Salimi, Carr 
& Haase 

Att beskriva gemensamma erfarenheter 
av nya barnonkologisjuksköterskor (dvs 
de med mindre än ett års erfarenhet) och 
barnonkologisjuksköterskors med mer 
erfarenheter som kan underlätta och 
möjliggöra kommunikationen med det 
barn som är döende, deras familjer och 
andra vårdgivare. 

Sjuksköterskorna beskriver ett starkt engagemang att ge 
en meningsfull och fin vård till barn och deras familj när 
barnet befinner sig i livets slutskede. Att vara närvarande, 
se till att alla har de så bekvämt som möjligt och ge 
mycket stöd. Sjuksköterskorna tyckte det kunde vara 
svårt att ge vissa besked till familjen. 

Klassen, 
Gulati & Dix 

Att beskriva de krav och belöningar som 
vårdpersonalen upplever i samarbetet 
med kontakten nära föräldrarna.  

Sjuksköterskorna tyckte det var svårt och tidskrävande att 
kommunicera med skilda föräldrar och att det var 
utmanade att berätta när barn återinsjuknade och när 
vårdfokus skulle ändras. De såg det som positivt att de 
fick en lång relation med patienterna och deras familjer 
samt se de olika stadierna av sjukdomen. 
Sjuksköterskorna tyckte det var bra när de fick feedback 
av föräldrarna i deras arbete samt när föräldrarna visade 
dem tacksamhet.  

MacKay & 
Gregory 

Att förstå̊ hur sjuksköterskor på̊ en 
barnonkologiavdelning uppfattar 
familjefokuserad omvårdnad, hur de 
använder sig av det i praktiken, hur det 
kan underlätta för dem i arbetet och 
särskilja de hinder och utmaningar som 
finns när de använder sig av det.  

Sjuksköterskor måste vara närvarande och bilda en 
terapeutisk relation mellan sig själv och familjen, att låta 
familjen våga visa sig sårbara och uttrycka känslor till 
sjuksköterskan. Denna relation beskriver sjuksköterskor 
som att den ger familjen en känsla av att de inte är 
ensamma under resan. Att veta att sjuksköterskan finns 
där, även genom tyst kommunikation kan det förstärka 
känslan av att inte vara ensam.  
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O'Shea, 
Shea, Robert 
& 
Cavanaugh 

Sjuksköterskans perspektiv på̊ syskonens 
behov och hur dessa behov ska bemötas 
då deras syskon vårdas för cancer. 

Syskonen spelar stor roll i det sjuka barnets liv och bör 
därför ingå i planeringen av vården. Hela familjen 
påverkas när ett barn drabbas av cancer. Syskon till barn 
med cancer upplever olika behov som inte alltid 
uppmärksammas tillräckligt. 

Pearson Att förstå̊ nya sjuksköterskors upplevelse 
av att ge palliativ vård till barn med 
cancer. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var känslomässigt 
krävande att vårda cancersjuka barn palliativt och att det 
då var viktigt att kollegor stöttade varandra. 
Sjuksköterskorna upplevde även att det var svårt att hitta 
stödjande ord till föräldrarna. 

Tringali, 
Lauro-
Grotto & 
Papini 

Att undersöka hur mycket tanke det ges 
till vissa etiska problem och begrepp 
som definierar slutfasen av livet, vikten 
av livskvaliteten, och andra relaterade 
frågor. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att undanhålla 
information från barnen i de situationer som föräldrarna 
inte vill låta barnet i fråga ha all information om sin 
sjukdom eller behandling.  

 

3.1 Sjuksköterskan och barnet  

3.1.1 Lära känna och kommunicera 

Sjuksköterskor berättade hur de i mötet med barnet försöker anpassa vården till varje enskilt 

barn och på så sätt kan ge den absolut bästa möjliga vården till just den individen. Att 

individanpassa vården kunde sjuksköterskor göra först när de lärt känna barnet och hur barnet 

hanterar situationen på sitt sätt. Sjuksköterskorna beskrev att de lär känna barnet genom att 

vara på dennes nivå, fånga barnets intresse och använda sig av lätta konversationer så att 

barnet förstår. Att vara på samma nivå och identifiera sig med barnet beskrev sjuksköterskan 

som viktigt i “lära känna processen” (Anderzén-Carlsson, Kihlgren, Skeppner & Sørlie 2007; 

Gårdling, Edwinson-Månsson, Törnqvist & Hallström 2015). Det beskrevs av sjuksköterskan 

som mycket viktigt att få barnet att känna sig sedd och omhändertagen. Att vara känslig och 

visa respekt för hur barnet hanterade situationen och gav uttryck för sina rädslor var också en 

viktig aspekt i mötet. Sjuksköterskan trodde att det var viktigt för barnet att se vad 

sjuksköterskan reflekterar över i barnets liv. Det krävdes ett bra sätt för att få barnet att börja 

prata om jobbiga och skrämmande saker, för att göra det använde sig sjuksköterskan av en 

avslappnad stil, att bara umgås och allmänt prata med barnet eller börja prata om ett specifikt 

ämne för att sedan på ett naturligt sätt komma in på något som barnet tidigare nämnt som 

skrämmande. Det ledde till att det blir ett skonsamt sätt att prata om jobbiga saker. 

Sjuksköterskan pratade även med barnet angående existentiella frågor och fick på så sätt en 

ömsesidig relation och en nära kontakt både på det emotionella och fysiska planet. Det var 

individuellt vilket stöd barnet behövde. I en bra relation upplevdes även icke verbal 

kommunikation där sjuksköterskorna kände att det delade något med barnet som ingen annan 

gör (Anderzén-Carlsson, Kihlgren, Skeppner & Sørlie 2007). 
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3.1.2 Att vårda tonåringar 

Vissa sjuksköterskor beskrev det som extra känslosamt att vårda tonåringar med 

cancerdiagnos då de själva uttrycker känslor och funderingar kring sjukdomen. Tonåringarna 

kunde uttrycka sin sorg över hur livet blivit på ett annat sätt än ett litet barn där det allt som 

oftast är föräldrarna som uttrycker känslor och sorg. När en tonåring plötsligt delade med sig 

av sina tankar och perspektiv på döden berörde det sjuksköterskan och de hade svårt att 

glömma ett sådant samtal och möte (Gårdling, Edwinson-Månsson, Törnqvist & Hallström 

2015; Hendricks-Ferguson el. al. 2015). Sjuksköterskorna beskrev att tonåringar har mer 

funderingar om framtiden och hur cancerdiagnosen påverkar dem i det dagliga livet. 

Tonåringar beskrevs som mer insatta i sin sjukdom och ställde mer frågor jämfört med de 

mindre barnen och på så sätt blev tonåringarna mer involverade i sin vård och behandling 

(O´shea, Shea, Robert & Cavanaugh 2012). 

3.1.3 Tröst och uppmuntran 

Sjuksköterskorna beskrev att mänsklig beröring är en del av vården, att ge trygghet och 

lättnad i stunden när barnet är rädd eller ledsen genom att vara nära, ge en kram, trösta, hålla 

barnet och prata med dem om varför dem är ledsna eller rädda är något sjuksköterskan gör i 

deras möte och vård av barnet. De beskrev det som att de agerar på ett slags moderligt sätt. 

Sjuksköterskan använde sig även av distraktion när barnet var ledsen eller kände sig nere och 

hade en dålig dag. De pratar, leker och försöker muntra upp barnet. De uppmuntrade även de 

större barnen till att lämna avdelningen för att gå på en promenad, eller att göra något de 

tycker om istället för att tänka på deras sjukdom och behandling. Sjuksköterskan försökte 

minska barnets rädsla och sorg genom att förmedla hopp, vara positiva och berätta för barnet 

att hen kommer må bättre en annan dag även om det känns hopplöst just nu. Sjuksköterskan 

hjälpte barnet att sätta upp mål att sträva efter i framtiden (Anderzén-Carlsson, Kihlgren, 

Skeppner & Sørlie 2007). 

3.2 Sjuksköterskan och familjen 

3.2.1 Relationen mellan sjuksköterskan och föräldrarna 

Sjuksköterskor beskrev det som viktigt att skapa en god relation till föräldrarna vars barn är 

sjuka i cancer, genom att sjuksköterskorna lägger mycket tid på att bygga en relation med 

föräldrarna gör det att föräldrarna känner sig trygga med sjuksköterskorna vilket leder till en 

bättre vård för barnet (Gårdling, Edwinson-Månsson, Törnqvist & Hallström 2015; Klassen, 
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Gulati & Dix 2012; MacKay & Gregory 2011). Att ha ögonkontakt och en optimistisk attityd 

till föräldrarna var viktigt enligt sjuksköterskorna, speciellt i första skedet då föräldrarna 

precis fått besked om cancerdiagnosen och försöker hantera alla rädslor och känslor det för 

med sig. Föräldrarnas emotionella tillstånd tros påverka rädslan hos barnet (Anderzén-

Carlsson, Kihlgren, Skeppner & Sørlie 2007). Sjuksköterskorna beskrev i relationen med 

familjen och barnet i familjecentrerad vård att sjuksköterskan måste vara närvarande och bilda 

en terapeutisk relation mellan sig själv och familjen, att låta familjen våga visa sig sårbara och 

uttrycka känslor till sjuksköterskan. Denna relation gav familjen en känsla av att de inte var 

ensamma under resan. Att veta att sjuksköterskan fanns där, även genom tyst kommunikation 

kunde förstärka känslan av att inte vara ensamma (MacKay & Gregory 2011). 

Sjuksköterskorna beskrev att de lyssnade aktivt på familjen och försökte bygga en stöttande 

relation till dem som i sin tur ledde till att familjen kände sig bekväma i att göra sin röst hörd 

och våga visa sin oro (Gårdling, Edwinson-Månsson, Törnqvist & Hallström 2015; MacKay 

& Gregory 2011). Föräldrarna beskrevs som en länk mellan barnet och sjuksköterskan och 

denna länk var viktigt i beslut angående nuvarande eller framtida vård för barnet 

(Bartholdson, Lützén, Blomgren & Pergert 2015; Gårdling, Edwinson-Månsson, Törnqvist & 

Hallström 2015). Sjuksköterskorna beskrev att det var av stor vikt att se föräldrarna som en 

resurs i vården kring barnet, då det är de som känner barnet bäst och kan ge det absolut mest 

värdefulla stödet till barnet (Gårdling, Edwinson-Månsson, Törnqvist & Hallström 2015; 

MacKay & Gregory 2011).  

 

Sjuksköterskorna betonade hur deras roll medför ett stort ansvar i att tillhandahålla en 

emotionell vård för föräldrarna och hur de visar att de alltid finns där, har en positiv attityd 

och inte har en allt för nedstämd ton eller ledsam stämning inför barnet som drabbats av 

sjukdomen. Att förstå familjers önskemål och ge rätt stöd var viktigt för sjuksköterskan för att 

utveckla en så nära relation som möjligt. Vilken sorts stöd och hur mycket stöd familjen och 

barnet fick verkar bero på hur väl sjuksköterskan kände familjen och vad de har fått för 

relation till varandra (Anderzén-Carlsson, Kihlgren, Skeppner & Sørlie 2007; Forsey, Salmon, 

Eden & Young 2013; Pearson 2013). Trots att en central del i deras arbete var att ha en 

emotionell relation till familjen så fanns även behovet att avskilja sig från föräldrarna om de 

blev alltför beroende. Vissa familjer ville ha mer utav sjuksköterskorna än vad de kunde ge 

eller erbjuda som att vilja bli vän med sjuksköterskan (Forsey, Salmon, Eden & Young 2013).  
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Sjuksköterskor möter i sitt arbete ofta familjer från andra kulturer, där beskrev 

sjuksköterskorna hur viktigt det är att inte döma barnets och familjens kultur, religion och tro 

utan att acceptera deras värderingar, att förstår sig på olika religioner och veta vad just den 

familjens önskemål är. Det var sjuksköterskans uppgift att verkligen prata med familjen om 

vad som var viktigast för just dem. Det var även viktigt att i detta möte ställa frågor och inte 

anta saker. Sjuksköterskor beskrev att de ständigt möter familjer från andra kulturer och måste 

hela tiden aktivt engagera sig i varje barn och dess familj för att på så sätt lära sig om deras 

kultur och tro (MacKay & Gregory 2011; Pearson 2013). 

3.2.2 Kommunikation 

Sjuksköterskorna beskrev kommunikationen som en väsentlig del i mötet med familjen när 

sjuksköterskan kände att det fanns svårigheter eller problem i att möta och närma sig familjen 

och försöka identifiera vad familjen vill ha och behöver. När föräldrarna hade svårigheter att 

acceptera det försämrade tillståndet hos barnet med cancer upplevede sjuksköterskorna 

kommunikationen som problematisk. Det var även svårt när föräldrarna ställde direkta frågor 

angående barnets behandling och sjuksköterskan visste vad föräldrarna ville ha till svar men 

sjuksköterskan kunde inte ge det svaret, det upplevde sjuksköterskan väldigt svårt och jobbigt 

(Citak, Toruner & Gunes 2011; Hendricks-Ferguson, et. al. 2015; Klassen, Gulati & Dix 

2012; Pearson 2013). Detta ledde till att föräldrarna gjorde det svårt för sjuksköterskan att ge 

god vård till deras barn. Föräldrar som inte ville eller kunde acceptera steget till palliativ vård 

när sjukvårdsteamet ville påbörja detta skede i behandlingen av barnet gjorde att föräldrarna 

kunde uppleva att personalen hade gett upp och övergivit deras barn enligt sjuksköterskorna 

(Klassen, Gulati & Dix 2012). Sjuksköterskor beskrev att de ibland kan känna att de inte 

finner orden för att kunna stötta familjen på rätt sätt, alla familjer är olika och vill bli olika 

bemött, så det gäller att sjuksköterskan kan känna av situationen. Vissa familjer ville mest 

bara vara ifred och knappt prata alls medan andra ville prata mycket och öppet om sina 

känslor och tyckte det var skönt (Pearson 2013). Att ha kommunikationssvårigheter med 

familjen i vård av barn med cancer upplevde sjuksköterskan som mycket påfrestande och 

beskrev hur det kan ge sjuksköterskan psykologiska påverkande effekter. Den mest betonade 

effekten var att sjuksköterskan kände sig inkompetent, utmattad och undvek att kommunicera 

med familjen överhuvudtaget (Citak, Toruner & Gunes 2011). Sjuksköterskor beskrev att 

ibland kan föräldrar vilja fortsätta behandla barnet till vilket pris som helst medan personalen 

inte samtycker. De beskrev att de förstår hur svårt det är för föräldrarna att acceptera att deras 

barn drabbats av cancer och att deras barn inte kan räddas från sjukdomen men pga. detta så 
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glömmer föräldrarna bort att göra det bästa av den sista tiden tillsammans med barnet 

(Bartholdson, Lützén, Blomgren & Pergert 2015). 

3.2.3 Undanhålla information 

En etisk svår situation som sjuksköterskor beskrev var i mötet med cancersjuka barn och 

deras familj när barnet inte får reda på sanningen om sin sjukdom, att föräldrarna begränsar 

informationen till barnet och säger inte hela sanningen i hopp om att skydda barnet. Vissa 

familjer trodde att om de berättade sanningen för det sjuka barnet kunde det orsaka ännu mer 

lidande, rädsla och ångest. Sådana situationer upplevdes som moraliskt förvirrande och 

stressande för sjuksköterskan. Det var svårt för sjuksköterskan att ha en öppen och rak 

kommunikation med föräldrarna och barnet då barnet ifråga inte var informerad om sin 

sjukdom (Bartholdson, Lützén, Blomgren & Pergert 2015; Citak, Toruner & Gunes 2011; 

MacKay & Gregory 2011). Sjuksköterskorna beskrev det utmanande när barnet vill veta 

sanningen men föräldrarna kan inte ge dem de pga. deras egna rädslor, där hamnade 

sjuksköterskan i mitten av en konflikt mellan föräldrar och barn (Klassen, Gulati & Dix 2012; 

Tringali, Lauro-Grotto & Papini 2013). En annan påfrestande situation som sjuksköterskorna 

beskrev var när sjuksköterskan fick reda på ett negativt testresultat innan föräldrarna eller 

barnet fått reda på det och i den situationen bli tvungna att sätta på sig ett “brave-face”, som 

på så sätt vilseledde familjen till att de inte visste några testresultat än. Detta var emotionellt 

och moraliskt påfrestande för sjuksköterskorna som då kände att de inte kunde ge den rätta 

vården som de ville ge (MacKay & Gregory 2011). 

3.2.4 Vikten av att involvera syskon i vård och möte 

Sjuksköterskor beskrev att en viktig aspekt av vården är att involvera det sjuka barnets syskon 

i vård och behandling. Sjuksköterskor upplevde det ofta som att syskon inte blev involverade i 

vården och behandlingen (Gårdling, Edwinson-Månsson, Törnqvist & Hallström 2015). Det 

var viktigt att hitta en roll åt syskonet i vården kring det sjuka barnet. Att ha syskonet där och 

få hjälpa till, umgås med det sjuka barnet och att ge dem sällskap och göra syskonet sedd i 

denna situation ansågs vara en mycket stor och viktig aspekt enligt sjuksköterskan. På så sätt 

fick syskonet även möjlighet att ställa frågor till sjuksköterskan och därav kunna hantera hela 

processen på ett bättre sätt och förhoppningsvis kunna stötta både sitt sjuka syskon och resten 

av familjen (Gårdling, Edwinson-Månsson, Törnqvist & Hallström 2015; O´shea, Shea, 

Robert & Cavanaugh 2012). Sjuksköterskor märkte stor skillnad på beteenden hos syskon 

som var involverade i vården och hela tiden förstod vad som hände än de syskon som inte fick 
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någon information eller varit involverade alls. En konsekvens av att inte bli informerad var att 

syskonet blev lämnad full av frågor och funderingar som ledde till missförstånd och rädsla 

hos syskonet (O´shea, Shea, Robert & Cavanaugh 2012).  

3.3 Sjuksköterskans roll och känslor  

3.3.1 Emotionella påfrestningar  

Engagemanget sjuksköterskor kände när de vårdar barn med cancer kan leda till emotionell 

ansträngning för sjuksköterskor. Händelser i vården kunde påverka med glädje eller sorg, att 

exponeras av en familjs emotionella behov gjorde att sjuksköterskan kände sig sårbar och 

själv kunde drabbas av ångest eller känna stress. Stressen och känslorna följde med 

sjuksköterskan hem i det privata och sjuksköterskan reflekterade ständigt över sitt arbete med 

barnen (Citak, Toruner & Gunes 2011; Forsey, Salmon, Eden & Young 2013; Gårdling, 

Edwinson-Månsson, Törnqvist & Hallström 2015). Det sjuksköterskan beskrev som svårast i 

vården av cancersjuka barn och deras familjer är att inte bli för involverad, att inte kunna styra 

sina egna känslor och tankar. För att kunna ge det sjuka barnet och familjen emotionellt stöd 

måste sjuksköterskan veta vart de professionella gränserna går och hålla sig till dem vilket var 

mycket svårt enligt sjuksköterskorna (Forsey, Salmon, Eden & Young 2013; Gårdling, 

Edwinson-Månsson, Törnqvist & Hallström 2015). 

3.3.2 Sjuksköterskans roll i vård och möte 

Sjuksköterskorna beskrev hur viktigt det är att ha en vårdande roll som är anpassningsbar och 

flexibel samt att vara öppen och ha en vilja att kompromissa när det kommer till beslut 

angående vård och behandling (MacKay & Gregory 2011). Sjuksköterskor som arbetade med 

barn och cancer strävade alltid efter att ge en holistisk vård. De beskrev att det känns viktigt 

att ta ansvar för vården de ger barnet, syskon och föräldrarna. Sjuksköterskan beskrev att de 

måste vara mer förberedda inför mötet med sjuka barn än i mötet med vuxna och sjuka. De 

var mer exakta med allting då de i detta fall vårdade mer än en person, t.ex. kontrollerade 

bakgrundsinformation och eventuella tidigare sjukhusvistelser. Sjuksköterskorna beskrev att 

det är en stor ansträngning att vårda barn med cancer på så sätt att de ska ge information och 

förberedelser till både det sjuka barnet, föräldrar, kollegor och alla som är inblandade i vården 

kring barnet samt att samtidigt kunna fokusera på alla andra aspekter kring vården av barnet 

såsom behandling och medicinsk teknik. Sjuksköterskan beskrev att de ger mer av sig själva 

när de vårdar barn än vad de gör vid vård av vuxna. De var mer engagerade, kom närmare 
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familjen och det berodde troligtvis på att sjuksköterskan själv hade barn eller barnbarn hemma 

så de kunde på något sätt identifiera sig med familjen och hur de kände (Gårdling, Edwinson-

Månsson, Törnqvist & Hallström 2015). 

3.4 Granskning av den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod 

Tabell 3. Metodologisk översiktstabell.  

Författare, 
publ. år, 
land 

Titel Design/ 
ansats 

Undersöknings 
grupp 

Datainsamlings 
metod 

Dataanalys 
metod 

Anderzén-
Carlsson, 
Kihlgren, 
Skeppner & 
Sørlie. 
 
2007 
Sverige 

How physicians and 
nurses handle fear in 
children with cancer. 

Kvalitativ 
ansats med 
beskrivande 
design. 

Sjuksköterskor och 
läkare med över 10 
års erfarenhet inom 
barnonkologi 
deltog. 10 
sjuksköterskor och 
10 läkare valdes, 
endast 7 
sjuksköterskor och 
3 läkare uppfyllde 
kriterierna. 

Bandinspelade 
semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor som 
sedan 
transkriberades 
ordagrant. 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Ordagrant utskrivna 
intervjuer lästes 
upprepade gånger. 
Identifiering av 
meningsbärande 
enheter kodades 
sedan och 
kategoriserades. 

Bartholdson, 
Lützén, 
Blomgren & 
Pergert. 
 
2015 
Sverige 
 

Experiences of 
Ethical Issues When 
Caring for Children 
with Cancer. 

Kvalitativ 
ansats med 
beskrivande 
design. 

Sjuksköterskor, 
läkare och 
undersköterskor 
som arbetade på 
barnavdelningar 
som hade 
inriktningarna: 
barnonkologi, 
kroniskt sjuka barn 
och neurologiska 
sjukdomar.  

Frågeformulär med 
öppna och 
flervalsfrågor 
lämnades i 
personalens 
brevfack. 87 
stycken besvarade 
frågeformuläret. 
Det framkommer ej 
hur många som fick 
ta del av formuläret. 

Tematisk 
innehållsanalys 
med hjälp av N 
Vivo 9 för att 
strukturera data. 

 

Citak, Toruner 
& Gunes.  
 
2013 
Turkiet 

Exploring 
communication 
difficulties in 
pediatric hematology: 
oncology nurses. 

Kvalitativ 
ansats med 
beskrivande 
design.  

21 sjuksköterskor 
som arbetade på 
barnonkologi 
avdelning. 
 
Medianåldern: 26,8 
± 3,5 år. 
Medianerfarenheter
na: 4,47 ± 3,99 år. 

Semistrukturerade 
intervjuer i 
fokusgrupper med 
6–8 deltagare i 
varje. Tre öppna 
frågor. Varje 
fokusgrupp tog 
cirka 60 minuter. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades 
sedan ordagrant.  

Tematisk 
innehållsanalys 
efter Elo och 
Kyngas 
trestegsmetod. 

Forsey, 
Salmon, Eden 
& Young.  
 
2013 
England 

Comparing doctors' 
and nurses' accounts 
of how they provide 
emotional care for 
parents of children 
with acute 
lymphoblastic 
leukaemia. 

Kvalitativ 
ansats med 
beskrivande 
design. 

30 läkare och 
sjuksköterskor som 
arbetade på 6 olika 
pediatriska 
onkologiavdelninga
r. 16 läkare och 14 
sjuksköterskor.   

Semistrukturerade 
intervjuer som 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant. 
Intervjuerna gjordes 
vid 2 tillfällen med 
ca 1 år mellan. 

Intervjuerna 
analyserades och 
kodades in i 
grupper med hjälp 
av Glaser och 
Strauss metod.  

Gårdling, 
Edwinson 
Månsson, 

Caring for children 
undergoing 
radiotherapy 
treatment: Swedish 

Kvalitativ 
ansats med 
fenomenolog
isk design. 

12 sjuksköterskor 
från ett sjukhus som 
specialiserar sig på 
barnonkologi. 

Individuell 
semistrukturerad 
intervju med öppna 
frågor användes. 

Intervjuerna 
analyserades med 
hjälp av Dahlgren 
och Fallsbers steg.  
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Törnqvist & 
Hallström.  
 
2015 
Sverige 

radiotherapy nurses' 
perceptions. 

Inklusionskriteriern
a var att de arbetade 
med 
strålbehandling och 
hade erfarenhet av 
att arbeta med barn 
som genomgått 
strålbehandling.  
Alla var kvinnor 
och medelåldern 
var 49 år. 

Hendricks-
Ferguson, 
Sawin, 
Montgomery, 
Dupree, 
Phillips-
Salimi, Carr & 
Haase. 
 
2015 
USA 

Novice Nurses’ 
Experiences with 
Palliative and End-of-
Life Communication. 

Kvalitativ 
ansats med 
fenomenolog
isk design. 

14 sjuksköterskor 
med minst 1 års 
erfarenhet av att 
arbeta med 
barnonkologi. 
Deltagarna var vita 
kvinnor med 
medelålder 28 år. 
De delades in i 4 
grupper beroende 
på hur lång 
erfarenhet de hade.  

Intervjuer i 4 
fokusgrupper som 
spelades in och 
sedan 
transkriberades av 
en professionell 
transkriberare.  

Data analyserades 
med hjälp av en 
fenomenologisk 8-
stegsmetod av 
Colaizzi. 

Klassen, 
Gulati & Dix. 
 
2012 
Kanada 

Health care providers' 
perspectives about 
working with parents 
of children with 
cancer: a qualitative 
study. 

Kvalitativ 
ansats med 
beskrivande 
design. 

9 sjuksköterskor 
arbetande på en 
barnonkologiavdeln
ing.   

Semistrukturerad 
intervju som 
spelades in och 
transkriberades.   

Tematisk 
analysmetod enligt 
Charmaz. 

MacKay & 
Gregory. 
 
2011 
Kanada 

Exploring Family-
Centered Care 
Among Pediatric 
Oncology Nurses. 

Kvalitativ 
ansats med 
beskrivande 
design. 

20 sjuksköterskor 
arbetande på en 
barnonkologiavdeln
ing. Alla deltagarna 
var kvinnor mellan 
20–59 år. 

Semistrukturerad 
personcentrerad 
intervju som 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant.  

Tematisk 
analysmetod enligt 
Polit och Hungler. 5 
teman framkom 
från intervjuerna.  

O'Shea, Shea, 
Robert & 
Cavanaugh. 
 
2012 
USA 

The needs of siblings 
of children with 
cancer: a nursing 
perspective. 

Kvalitativ 
ansats med 
beskrivande 
design.  

13 sjuksköterskor 
arbetande på en 
barnonkologiavdeln
ing. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor som 
transkriberades 
ordagrant. 
7 sjuksköterskor 
blev individuellt 
intervjuade och 6 
sjuksköterskor i en 
fokusgrupp. 

Innehållsanalys 
användes för att 
identifiera teman 
som framkommit. 
Innehållsanalysen 
utfördes efter Polit 
och Becks steg. 

Pearson. 
 
2013 
England 

You've only got one 
chance to get it right: 
children's cancer 
nurses' experiences of 
providing palliative 
care in the acute 
hospital setting. 

Kvalitativ 
ansats med 
fenomenolog
isk design.  

7 sjuksköterskor 
arbetande på en 
barnonkologiavdeln
ing. 
Alla deltagarna var 
kvinnor mellan 22–
25 år. 

Semistrukturerad 
intervju med 7 
öppna frågor som 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant.   

Innehållsanalys 
enligt Strauss och 
Corbin. Data 
kodades och 
kategoriserades in.  

Tringali, 
Lauro-Grotto 
& Papini.  
 
2013 
Italien 

The perspective of 
the nursing staff on 
terminal sedation in 
pediatric onco-
hematology: A 
phenomenologic-
hermeneutic study. 

Kvalitativ 
ansats med 
fenomenolog
isk och 
hermeneutis
k design. 

41 sjuksköterskor 
och 20 läkare 
deltog. De kom från 
2 sjukhus och 
arbetade inom 
barnonkologin.  

Semistrukturerade 
öppna frågor.  

Data analyserades 
och sorterades i 
fenomenologiska 
kategorier. 
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Alla de 11 artiklarna i resultatet är av kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer har 

använts i 9 av 11 artiklar (Anderzén-Carlsson, Kihlgren, Skeppner & Sørlie 2007; Citak, 

Toruner & Gunes 2013; Forsey, Salmon, Eden & Young 2013; Gårdling, Edwinson Månsson, 

Törnqvist & Hallström 2015; Klassen, Gulati & Dix 2012; MacKay & Gregory 2011; O'Shea, 

Shea, Robert & Cavanaugh 2012; Pearson 2013; Tringali, Lauro-Grotto & Papini 2013) I 

Anderzén-Carlsson, Kihlgren, Skeppner & Sørlies (2007) studie deltog sju sjuksköterskor och 

tre läkare som intervjuades med hjälp av bandinspelning som sedan transkriberades ordagrant. 

Citak, Toruner & Gunes (2013) använde sig av semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper 

med 6–8 deltagare i varje grupp. De hade tre öppna frågor och varje fokusgrupp tog cirka 60 

minuter. Totalt intervjuades 21 sjuksköterskor. Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades sedan ordagrant. I Forsey, Salmon, Eden & Youngs (2013) artikel deltog 16 

läkare och 14 sjuksköterskor i semistrukturerade intervjuer som spelades in och 

transkriberades ordagrant. Intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen med cirka ett år 

emellan. I studien gjord av Gårdling, Edwinson Månsson, Törnqvist & Hallström (2015) 

deltog 12 sjuksköterskor i en individuell semistrukturerad intervju med öppna frågor. I studien 

utförd av Klassen, Gulati & Dix (2012) intervjuades 9 sjuksköterskor, intervjun spelades in 

och transkriberades sedan. MacKay & Gregory (2011) använde sig av semistrukturerad 

personcentrerad intervjuteknik som spelades in och transkriberades ordagrant. Det var 20 

sjuksköterskor som ingick i studien. O'Shea, Shea, Robert & Cavanaugh (2012) hade 13 

sjuksköterskor som deltog i deras studie. 7 blev individuellt intervjuade och 6 blev intervjuade 

i fokusgrupp. Pearson (2013) intervjuade 7 sjuksköterskor genom semistrukturerade intervjuer 

som spelades in och transkriberades. Intervjun innehöll sju öppna frågor. I Tringali, Lauro-

Grotto & Papinis (2013) studie deltog 41 sjuksköterskor och 20 läkare i en semistrukturerad 

intervju med öppna frågor. 1 av de 11 artiklarna använde sig av fokusgrupper som 

datainsamlingsmetod (Hendricks-Ferguson et. al. 2015). Hendricks-Ferguson et. al. (2015) 

intervjuade 14 sjuksköterskor i 4 olika fokusgrupper. Intervjuerna spelades in. En 

professionell transkriberare hanterade sedan materialet. I 1 av de 11 artiklarna användes 

frågeformulär som datainsamlingsmetod. Bartholdson, Lützén, Blomgren & Pergert (2015) 

delade ut frågeformulär till personalen på en barnavdelning varav 87 svarade på formuläret. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet visade att sjuksköterskor som möter och vårdar barn med cancer jobbar efter 

individanpassad vård. Sjuksköterskor ser varje barn de möter som en enskild individ och alla 

dessa individer är i behov av helt olika slags stöd. Kommunikation anses vara den största och 

viktigaste aspekten kring mötet och vården för att kunna bedriva en så god vård som möjligt. 

Att skapa en god relation till föräldrarna är a och o i sjuksköterskans arbete då det leder till 

bättre vård för det sjuka barnet. Sjuksköterskorna beskriver i resultatet hinder i samarbetet 

med föräldrarna. Föräldrarna befinner sig ett annat emotionellt stadie än vad sjuksköterskorna 

gör och har därav ibland svårare att se vad som är av barnets bästa intresse. Det är vanligt att 

föräldrar vill undanhålla information angående sjukdomen till barnet i hopp om att skydda sitt 

barn. Detta är ett stort etiskt dilemma för sjuksköterskor i mötet med barnen. Att involvera 

syskonen i vården kring det cancersjuka barnet anses viktigt för att det bidrar till en bättre 

vård och ett bättre möte i sjukvården för hela familjen. Slutligen vill författarna belysa 

sjuksköterskans känslor om att arbeta med dessa barn och deras familj då sjuksköterskor inom 

barnonkologi beskriver hur pass engagerade de är och hur mycket de ger av sig själva 

emotionellt i mycket större utsträckning än när de arbetar med vuxna. Sjuksköterskorna får en 

relation med hela familjen och delar något med dessa barn som ingen annan gör. Samtliga 

studier är av kvalitativ ansats och 9 av de 11 ingående artiklar använde sig av 

semistrukturerad intervjuteknik som datainsamlingsmetod. Det övriga 2 använde sig av 

fokusgrupp och frågeformulär.  

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Kommunikation 

En svår etisk situation som sjuksköterskorna beskrev kunde uppstå i mötet med cancersjuka 

barn och deras familj var när barnet inte fick reda på sanningen om sin sjukdom då 

föräldrarna begränsade informationen till barnet. Föräldrarna gjorde detta i tron om att de 

skyddade sitt barn från psykisk smärta och oro (Bartholdson, Lützén, Blomgren & Pergert 

2015; Citak, Toruner & Gunes 2011; MacKay & Gregory 2011; Pergert, Ekblad, Enskär & 

Björk 2007). Forskning visar att undanhålla information gjorde det svårare för det sjuka 

barnet att hantera stress och anpassa sig till situationen de befann sig i (Broberg 2015). I 

Hsiao, Evan och Zeltzers (2007) studie visar det sig att föräldrar till svårt sjuka barn i vissa 
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fall vill ha informationen från sjukvårdspersonal utan barnets närvaro för att sedan kunna föra 

informationen vidare till barnet på deras eget sätt. Barnet själv uppskattar mer att få 

informationen direkt från personalen, rak och ärlig information som inte var filtrerad genom 

föräldrarna. I en studie beskrev sjuksköterskan att de alltid försöker förklara för föräldrarna 

om hur viktigt det är för barnet att veta sanningen och vad som ska hända framöver (Pergert, 

Ekblad, Enskär & Björk 2007). Föräldrar som kände att de var en del av sjukvårdsteamet 

kring barnet såg på upplevelsen med mer positiva ögon och kände även att deras deltagande 

och vad de bidrog med uppskattades och värderades högt (Watt et.al. 2011). Idag 

karakteriseras barnsjukvården av att föräldrar är ständigt närvarande och på olika sätt deltar i 

barnets vård.  I vården av sjuka barn spelar familjen en viktig och ibland oersättlig roll 

(Hallström 2015). Föräldrarna ses som experter på sitt barn och ska därför användas som en 

resurs i vården kring barnet då de kan ge det absolut bästa och mest värdefulla stödet till 

barnet (Gårdling, Edwinson-Månsson, Törnqvist & Hallström 2015; MacKay & Gregory 

2011). Detta styrks i det Smith (1995) skriver i sin teori om att samarbetet mellan 

sjuksköterskan och barnet innebär att sjuksköterskan ska respektera föräldrarnas kunskap om 

barnet kombinerat med sjuksköterskans kunskap och information om vården, vilket leder till 

den bästa möjliga vården som tar tillvara behoven och önskningar som barnet och familjen 

har. 

4.2.2 Att bygga en relation med familjen 

Sjuksköterskorna beskrev att alla familjer är olika och vill bli olika bemött så det gäller att 

kunna känna av den enskilda situationen. Vissa familjer vill mest bara vara ifred och knappt 

prata alls medan andra vill prata mycket och öppet om sina känslor och tycker det är skönt 

(Pearson 2013). Detta styrker Ygge (2015) när de beskriver att alla föräldrar reagerar och 

hanterar situationen olika, vissa föräldrar vill överlåta vården kring barnet till personalen 

medan vissa vill ha fullständig kontroll på allt som händer. Detta om att hantera situationer 

olika beskriver även Watt et. al. (2011) i sin studie där det framkom att alla föräldrar vill vara 

delaktiga och involverade i vården kring barnet med cancer, dock på olika sätt. Vissa föräldrar 

ville endast följa instruktioner från vårdpersonal kring vården, medan andra ville vara 

involverad på alla plan som till exempel beslutsfattande och behandling. Smith (1995) styrker 

detta genom att beskriva att familjecentrerad vård gör att sjuksköterska är medveten och gör 

familjen medveten om deras rätt att vara involverad i beslutsfattande kring deras barns vård 

och även barnets rätt att bli inkluderad i diskussioner angående vården. Ygge (2015) beskriver 
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att ge åldersadekvat information och förberedelser är ett första steg i att få förtroende från 

barnet. Att bemöta barn på deras villkor redan vid första vårdtillfället är en viktig aspekt att 

tänka på då det är svårt att vinna barnets förtroende vid senare tillfälle. Broberg (2015) skriver 

att bemötandet är viktigt för att skapa förtroende till barnet. Genom att vara vänlig, 

inkännande, uppmärksam och lyssna aktivt kan sjuksköterskan få viktig information och en 

bra relation redan från start. Fry et. al. (2013) beskriver att medkännande omsorg är en central 

faktor i omvårdnad och att snabbt bygga en terapeutisk relation med patienter bidrar till bättre 

kommunikation och samarbetsförmåga som därav leder till bättre vårdande. Detta styrks av 

det Fraser, Grant och Mannix (2016) skriver om att tidigt utveckla en terapeutisk relation med 

familjer och skapa förtroende ger bättre förutsättningar för god vård. En sådan relation 

utvecklas genom att sjuksköterskan lyssnar aktivt, har ett genuint intresse för familjen och 

skapar en förtroendefull miljö. Att inte vara dömande och ge lämplig information för just den 

patienten och dennes behov och vara tydlig som sjuksköterska var viktigt i mötet.  

4.2.3 Barnet 

Det är viktigt att individanpassa vården till det enskilda barnet för att på så sätt kunna ge den 

bästa möjliga vården. Att vara på samma nivå och kunna identifiera sig med barnet är en 

viktig del i att lära känna barnet (Anderzén-Carlsson, Kihlgren, Skeppner & Sørlie 2007; 

Gårdling, Edwinson-Månsson, Törnqvist & Hallström 2015) och detta bekräftar Edwinson-

Månsson (2015) där de beskriver hur viktigt det är i mötet att vara lyhörd och uppmärksam på 

det individuella barnets behov. Det gäller att komma ihåg att varje barn är en unik person med 

en alldeles unik livsvärld, därför är det av vikt att sjuksköterskan är nyfiken på just det barnet 

som finns där just då och hur livet ter sig för just det barnet. Forsner (2015) skriver att vara 

lyhörd på signaler om barnet drar sig undan, undviker eller söker ögonkontakt och bekräfta 

dessa signaler är viktigt för den individuella vården. Detta styrks i det Smith (1995) skriver 

om att möta familjen och barnets fysiska, sociala, emotionella och vårdande behov genom att 

underlätta och anpassa vården till det individuella barnet.  

 

I resultatet beskrivs föräldrarna som en länk mellan barnet och sjuksköterskan som är viktig i 

beslutsfattande angående vården för barnet (Bartholdson, Lützén, Blomgren & Pergert 2015; 

Gårdling, Edwinson-Månsson, Törnqvist & Hallström 2015). Dock visar annan forskning att 

barn föredrar och vill vara delaktiga i sin vård, att veta vad de ska förvänta sig, att bli 

respekterade och ha åsikter om deras vård och behandling. Barn är sällan inblandade i 



  Sofie Smedberg & Anna Steinwall 
 

23 
 

beslutsfattande kring sin hälsa och sjukvård och studier har visat att barn ofta utesluts i 

informationsgivande. Informationen kring vården av barnet riktas ofta till föräldrarna och 

barnets behov av deltagande begränsas på grund av att föräldrarna har ett behov av att skydda 

barnet. När barnen känner delaktighet känner de mindre oro och mer förberedda. Det har 

visats tydligt att barn inte är passiva mottagare utan kan ge värdefulla insikter i hur vården ska 

bedrivas. Barn upplever hinder för att delta i beslutsfattande (Coyne, Hallström & Söderbäck 

2016). I FN:s barnkonvention står det om barnets rättigheter om delaktighet, vilket inkluderar 

barnets självbestämmande, respekt, integritet, värdighet, icke inblandning och rätten att göra 

sin röst hörd och fatta välgrundade personliga beslut. Ålder och mognad som uttryck i barnets 

kompetens avgör vilken utsträckning barnets åsikter, önskemål och besluts ska kunna uppnås 

(Unicef 2009). 

4.2.4 Sjuksköterskan 

Engagemanget sjuksköterskor kände när de vårdar barn med cancer kan leda till emotionell 

ansträngning för sjuksköterskor. Händelser i vården kan påverka med glädje eller sorg, att 

exponeras av en familjs emotionella behov gör att sjuksköterskan känner sig sårbar och själv 

kan drabbas av ångest eller känna stress (Citak, Toruner & Gunes 2011; Forsey, Salmon, 

Eden & Young 2013; Gårdling, Edwinson-Månsson, Törnqvist & Hallström 2015). Detta 

beskriver även Björklund (2000) att sjuksköterskan blir påverkad och drabbad av att arbeta 

med cancersjuka barn och deras familj. Sjuksköterskan kan känna både glädje eller sorg, 

sorgen och det tunga i arbetet ligger mestadels i att ta del av ett barns sjukdom och kanske till 

och med död. I en studie av Gårdling, Edwinson-Månsson, Törnqvist och Hallström (2015) 

beskrev sjuksköterskan att de gav mer av sig själva när de vårdar barn än vad de gör vid vård 

av vuxna. De är mer engagerade och kommer närmare familjen. Varför det är så beskriver 

Kreuger (2000) som att arbeta med cancersjuka barn innebär stor psykisk belastning pga. de 

starka känslor som engagerar alla i det sjuka barnets omgivning och det sjuka barnet själv. 

Det är naturligt för dem som arbetar inom denna mycket speciella sjukvård som 

barncancervård innebär att anstränga sig för att leva upp till den kompetens och krav som 

ställs på personalen. Kreuger, Turup och Öijen (2000) beskriver hur sjuksköterskan orkar med 

detta tunga arbete, vilket beror på många faktorer ofta i relation till tidigare egna 

livserfarenheter. Det är viktigt att ha förmåga till att känna empati utan att bli alltför 

personligt engagerad. Det framkom även i Gårdling, Edwinson-Månsson, Törnqvist och 

Hallströms (2015) studie att om sjuksköterskan själv har barn eller barnbarn hemma så kan 



  Sofie Smedberg & Anna Steinwall 
 

24 
 

dem på något sätt identifiera sig med hur familjen och barnet känner och sätta sig in i deras 

situation och på så sätt kan de känna empati.  

 

Att vårda och möta svårt sjuka barn och deras familjer har visats sig vara i allmänhet en större 

belastning och emotionell påfrestning för sjuksköterskan än att vårda och möta vuxna. Därför 

är det viktigt med samtal med arbetskollegor, att ha en öppen kommunikation och kunna visa 

känslor, att lägga stor vikt vid att det inte finns någon prestige i arbetet och kunna stödja 

varandra. Björklund (2000) styrker detta genom att beskriva att det är bra om personalen som 

arbetar med svårt sjuka barn emellanåt får sitta ner tillsammans och dela med sig av sina egna 

tankar kring livet och döden. Personalen har ett behov av att gestalta sina upplevelser. 

4.3 Diskussion kring den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod 

Den metodologiska frågeställningen i föreliggande litteraturstudie var att granska artiklarnas 

datainsamlingsmetod. I 9 av de 11 valda artiklarna användes semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Anderzén-Carlsson, Kihlgren, Skeppner & Sørlie 2007; Citak, Toruner 

& Gunes 2013; Forsey, Salmon, Eden & Young 2013; Gårdling, Edwinson Månsson, 

Törnqvist & Hallström 2015; Klassen, Gulati & Dix 2012; MacKay & Gregory 2011; O'Shea, 

Shea, Robert & Cavanaugh 2012; Pearson 2013; Tringali, Lauro-Grotto & Papini 2013). Att 

använda sig av semistrukturerade intervjuer ger forskarens möjlighet att få bra information 

och bra kvalitet på forskningsfrågornas svar (Polit & Beck 2012). Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer innebär att alla deltagare får samma frågor och författaren ges 

möjlighet att ställa följdfrågor. Eftersom alla deltagare från samma frågor blir det sedan enkelt 

för författaren att analysera data och utläsa teman (Polit & Beck 2012). I 1 av de 11 artiklarna 

använde de sig av fokusgrupper som datainsamlingsmetod (Hendricks-Ferguson et. al. 2015). 

Fokusgrupp innebär att 5–10 personer sitter i en grupp och diskuterar fritt kring ett 

förutbestämt ämne. På så sätt kan författaren få fram mycket information som kan resultera i 

ett brett resultat. Nackdelen med fokusgrupper som datainsamlingsmetod är att vissa personer 

kan känna att de inte får göra sin röst hörd eller får känslan av att inte våga dela med sig av 

känslor och upplevelser (Polit & Beck 2012). I 1 av de 11 artiklarna användes frågeformulär 

som datainsamlingsmetod (Bartholdson, Lützén, Blomgren & Pergert 2015). Detta anser Polit 

och Beck (2012) är en bra metod om författarna vill ha ett stort antal deltagare till sin studie 

samt att deltagarna behåller sin anonymitet. Författarna till föreliggande studie anser detta 

vara ett sämre tillvägagångsätt att samla in data jämfört med semistrukturerade intervjuer eller 

vid fokusgrupper då författaren går miste om det personliga mötet. Det personliga mötet anser 
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författarna till föreliggande litteraturstudie vara viktigt eftersom det är upplevelser och 

erfarenheter som ska beskrivas samt att svaren i en enkät saknar uttrycksfullhet.  

4.4 Metoddiskussion 

I föreliggande studie har författarna använt sig av två databaser vid sökning av vetenskapliga 

artiklar, PubMed och Cinahl. Dessa databaser var relevanta att använda sig av i 

litteraturstudien då de är breda i sitt utbud och inriktar sig på omvårdnad (Polit & Beck 2012). 

Författarna fick fram relevanta artiklar utifrån syftet med dessa två databaser, dock hade en 

ytterligare databas kunnat användas då författarna upplevde sökresultaten som något 

begränsade i antal och relevans. Sökord som användes var: Neoplasms*, pediatric nursing*, 

family centered care, pediatric oncology, nurse perspective, children och nurse experience. De 

sökord markerade med stjärnor är MeSH-termer. Pga. att MeSH-termerna inte gav tillräckligt 

med sökträffar kombinerades dessa med fritextsökningar. Med dessa sökord upplevde 

författarna att sökområdet blev specifikt och kunde därav svara på studiens syfte och 

frågeställningar. En svaghet i dessa sökord, trots begränsningen 0–18 år var att de flesta 

sökträffarna resulterade i träffar där studier var utifrån småbarn som drabbats av cancer och 

inte alls många studier gjorda på tonåringar. Föreliggande litteraturstudies sökningar 

begränsades till forskning gjord de senaste 10 åren, detta tror författarna till föreliggande 

studie kan påverka resultatet positivt då forskningen är relevant i tiden och utvecklad dock 

negativ i den bemärkelse att författarna kan ha gått miste om artiklar som svarar på studiens 

syfte. Ytterligare begränsning i sökningarna var 0–18 år vilket ses som en ytterst relevant 

begränsning då litteraturstudien handlar om barn. Artiklar med kvantitativ ansats 

exkluderades från föreliggande studie pga. att författarna upplevde det svårt att utläsa 

upplevelser från tabeller och statistik och därav var svåra att använda relaterat till studiens 

syfte. I föreliggande studies urvalsprocess lästes alla artiklar av båda författarna av studien 

vilket ses som positivt då författarna till studien på så sätt minskade risken för feltolkningar 

och försäkrade sig om att inga egna värderingar påverkade resultatet. Dataanalysen 

bearbetades genom att författarna skrev ut alla de valda artiklarna för att på ett mer effektivt 

sätt kunna utläsa och färgkoda olika teman i artiklarnas resultat och även artiklarnas 

datainsamlingsmetod. Genom denna bearbetning fick författarna till föreliggande studie en 

tydlig överblick och struktur på det som sedan utformades till resultatet. Denna 

dataanalysmetod anser författarna till studien vara en styrka då strukturen gav förutsättningar 

till ett relevant resultat. En svaghet med föreliggande studie är att i 1 av de 11 artiklarna som 

utformar resultatet ingick 10 personer i undersökningen varav 3 av dem var läkare. Trots detta 



  Sofie Smedberg & Anna Steinwall 
 

26 
 

har författarna till föreliggande litteraturstudie valt att använda denna artikel pga. att den 

svarade på syftet och det var övervägande sjuksköterskor som deltog, även så upplevde 

författarna till studien att det med viss tveksamhet ändå gick att utläsa vilken av 

yrkesgrupperna som svarat på vad. Faktorer som kan ha påverkat resultatet i viss riktning var 

att de flesta studier var utförda endast på kvinnliga sjuksköterskor och deras upplevelser. 

Även att den största delen av resultatet fokuserar på mötet med föräldrar och inte med barnet i 

fråga, detta pga. att de flesta studierna var utförda på mindre barn som inte själv kan föra sin 

talan. Författarna tror att resultatet hade kunnat blivit annorlunda om fler studier var utförda 

på tonåringar eller större barn som själv kan uttrycka känslor i tal. Föreliggande 

litteraturstudies styrka var att författarna till studien höll god kommunikation genom hela 

arbetets gång och har haft ett samarbete av god karaktär. Detta för att skapa så god kvalitet 

som möjligt för studien.  

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Att vårda och möta ett barn med cancer innebär att möta och vårda hela familjen. Det krävs 

att sjuksköterskan har kompetens för denna typ av vård. Sjuksköterskan måste vara lyhörd, 

inkännande, visa empati och respekt.  Sjuksköterskan ska var flexibel, öppen och 

tillmötesgående för att kunna ge den bästa möjliga vården. Kommunikationen är inte alltid lätt 

i detta möte då sjuksköterskan och familjen befinner sig på olika emotionella plan relaterat till 

barnets cancerdiagnos. Det är viktigt för all inblandad vårdpersonal kring vård av barn med 

cancer att förstå vikten av kommunikationen, relationen och mötet sjuksköterskan har med 

familjen redan från start. Att kunna se varje barn och familj som enskilda individer med olika 

individuella behov och anpassa vården efter deras önskemål är en central faktor. Det finns 

sedan tidigare mycket forskning gjord på hur föräldrarna och barnet upplever vården kring 

cancer när ett barn drabbas. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser därför att 

fortsatt forskning behövs utifrån sjuksköterskans perspektiv för att belysa styrkor och 

svagheter inom sjuksköterskans roll och på vilket sätt kan sjuksköterskor utvecklas i mötet 

med barn och familjer som drabbats av cancer. På så sätt bidrar det till ökad trygghet och 

kompetens inom yrkesrollen vilket i sin tur leder till bättre kvalitet och tryggare vård till barn 

med cancer. Att få kunskap om hur sjuksköterskor upplever vård och mötet inom 

barnonkologi med både barn och föräldrar kan bidra med ökad förståelse för den typ av vård, 

hur sjuksköterskan bör bemöta och hantera alla aspekter kring barnet och familjen samt även 

hur sjuksköterskan bearbetar sina egna känslor och sin roll i vården.  
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4.6 Slutsats 

Slutsatser från föreliggande litteraturstudie är att sjuksköterskans kommunikation och 

relationen med barnet och familjen är centrala delar i att möta och vårda barn med cancer och 

deras familj. Styrkor och svagheter i dessa centrala delar är avgörande för hur vården upplevs 

både utifrån sjuksköterskan samt barnet och familjen. Sjuksköterskans roll är att kunna 

kommunicera, skapa en god relation och individanpassa vården till barnet och familjen. 

Föreliggande litteraturstudie bidrar med ökad kunskap till sjuksköterskor i hur de bör möta 

och vårda barn med cancer och deras familj. 
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