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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige insjuknar årligen cirka 300 barn i cancer. Att som barn drabbas av 

cancer innebär att en hel familj drabbas. Sjuksköterskans roll i vårdandet av ett barn 

samt dess familj är mycket viktig och betydelsefull.  

Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda ett barn med cancer samt att beskriva datainsamlingsmetoderna 

i de utvalda artiklarna. 

Metod: Föreliggande studie har en deskriptiv design. Elva vetenskapliga artiklar har 

inkluderats i studiens resultat. Utvalda artiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl. 

Datainsamlingsmetoden har granskats i samtliga artiklar.  

Huvudresultat: Sjuksköterskor inom barnsjukvården upplevde arbetet som 

tidskrävande och att det krävde ett flexibelt förhållningssätt. Sjuksköterskor upplevde 

att de behövde ha goda kunskaper inom området för att kunna använda olika strategier 

för olika barn och på så vis sträva efter personcentrerad vård. Att arbeta nära barnets 

familj identifierades som både en möjlighet och en svårighet. Arbetet inom 

barnsjukvården beskrev sjuksköterskor som emotionellt krävande och de ansåg att 

reflektion över eget handlande samt stöd och utbyte av erfarenheter av kollegor var 

viktigt. Intervjuer och enkäter utgjorde datainsamlingsmetoden i de elva valda 

artiklarna.     

Slutsats: Sjuksköterskor upplevde att personcentrerad vård gynnade arbetet och att en 

god relation till barnets familj var att förespråka. Att kunna hantera sina känslor 

relaterade till arbetet upplevdes vara av vikt för sjuksköterskan eget välmående.   
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Abstract  

Background: In Sweden, about 300 children are affected by cancer every year. Being a 

child affected by cancer means that a whole family is affected. The nursing role is very 

important and significant when caring for a child and its family. 

Aim: The aim of the present literature study was to describe the nurse's experience of 

caring for a child with cancer as well as describing the data collection methods in the 

selected articles. 

Method: The present literature study has a descriptive design. Eleven articles have been 

included in the study results. The selected articles were searched in the PubMed and 

Cinahl databases. The data collection method has been reviewed in all articles. 

Main result: Nurses in the field of childcare experienced the work as time consuming 

and required a flexible approach. Nurses felt that they needed good knowledge in the 

field to be able to use different strategies for different children, thus striving for person-

centered care. Working closely with the child's family was identified as both an 

opportunity and a difficulty. The work in child care described nurses as emotionally 

demanding and they considered that reflection on their own actions and support and 

exchange of experience with colleagues was important. Interviews and surveys 

constituted the data collection method in the eleven chosen articles. 

Conclusion: Nurses felt that person-centered care favored the work and that a good 

relationship with the child's family was to advocate. Being able to manage their feelings 

related to the work was considered to be of importance to the nurse's own well-being. 
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1. Introduktion 

Att arbeta som sjuksköterska innebär att kunna möta olika människor i olika åldrar samt 

att se till den enskilde individens omvårdnadsbehov. Arbetet med andra människor i 

olika livssituationer är förenat med olika förhållningssätt och olika känslor, vilket kan 

göra sig påmint hos sjuksköterskor i vårdandet av ett barn med cancersjukdom 

(Lorentsen  & Grov 2011). 

 

1.1 Cancer  

Vid cancersjukdom sker förändring i celldelningen och cellerna delar sig okontrollerat. 

Detta medför att cellerna inte kan arbeta med samma kvalité jämfört med en frisk cell. 

Cancer är ett gemensamt samlingsnamn för ungefär 200 olika sjukdomar men det alla 

har gemensamt är den okontrollerade celldelningen. Cellerna koncentreras till det organ 

där celldelningen från första början startade och börjar bilda en tumör som växer sig 

större. Tumören växer i olika takt beroende på person och typ av cancersjukdom. 

Metastaser, dottertumörer, kan bildas och detta innebär att cancercellerna sprider sig till 

andra delar i kroppen och börjar bilda tumör även där. Idag finns olika sätt att behandla 

cancersjukdomar, behandling bestäms efter vart i kroppen cancern sitter och vilket typ 

av cancer det är. Kirurgi, cytostatika och strålning är tre av de vanligaste 

behandlingsalternativen (Bergman, Hont & Johansson 2013). 

 

1.2 Det cancersjuka barnet  

Enligt barnkonventionen definieras varje människa under 18 år som barn 

(Barnombudsmannen 2015). I Sverige insjuknar ungefär ett barn om dagen i någon 

form av cancer, cirka 300 barn per år. Hos barn är tumörerna oftast mer aggressiva och 

sprider sig snabbare och tidigare i sjukdomsförloppet. Med utgångspunkt i det snabba 

sjukdomsförloppet är det extra viktigt att, vid misstanke om cancersjukdom hos ett barn, 

så tidigt som möjligt utreda barnets symtom och eventuellt kunna ställa diagnos för 

behandling. 40 % av alla cancerfall hos barn utgörs av leukemier och lymfom, 30 % av 

tumörer i hjärnan och resterande 30 % av andra tumörformer. Dessa typer kan 

förekomma i alla åldrar hos barnet, från nyföddhetsperiod till vuxen ålder. Typerna är 

dock mer eller mindre vanliga i olika åldersgrupper (Garwicz & Kreuger 2011). 

 

Vid bekräftad diagnos påbörjas behandling utifrån barnets symtom och behov. Under 

behandling av cancersjukdom är biverkningar mycket vanliga däribland trötthet, 



 

2 

 

illamående/kräkning, smärta och diarré/förstoppning (Lorentsen & Grov 2011). Att som 

barn kunna förstå och uttrycka sina symtom och biverkningar är inte alltid lätt. Äldre 

barn har oftast lättare att förstå och kunna förklara sina besvär. De använder sig av en 

mängd olika uttryck för att kommunicera, vilket gör det lättare för vårdpersonalen att 

både förstå och förklara på ett enkelt sätt (Vatne, Slaugther & Ruland 2010). Trötthet 

till följd av behandling påverkar framförallt barn i skolåldern då de inte, i samma 

utsträckning som tidigare, kan vara med på fysiska aktiviteter tillsammans med sina 

kompisar (Al-Gamal & Long 2016). En del barn använder strategier som lekfullt sinne, 

fantasi och humor för att hantera svårigheterna med sjukdom. Det kan t.ex. innebära att 

vårdpersonalen låter barnet hitta på ett roligt namn till en apparat som barnet har kopplat 

till sig eller använda sig av rollspel för att avdramatisera en situation (Rindstedt 2014). 

 

1.3 Omvårdnad av det cancersjuka barnet 

När sjuksköterskan vårdar ett barn med cancer är det av vikt att barnets tillstånd 

uppmärksammas och att symtom och biverkningar beaktas utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv. Omvårdnaden avser att förebygga, minska och lindra barnets 

problem gällande symtom och biverkningar. Det anses vara av stor vikt att tillsammans 

med andra professioner och tillsammans med familj utforma en planering och bedöma 

omvårdnadsbehovet hos barnet för att göra det möjligt att utföra adekvata 

omvårdnadsåtgärder (Hagelin 2008). När barnet startat cytostatikabehandling medför 

detta en ökad känslighet för infektion, sjuksköterskan bör informera om vikten av god 

hygien och att barnet inte vistas med människor som är förkylda eller har annan 

infektionssjukdom som kan smitta. Huden är människans barriär mot sjukdomar och 

därför bör huden hållas ren. Sjuksköterskan bör observeras huden på insticksställen och 

förband. Behandling medför också en minskning av blodplättar och barnet blöder lättare 

vilket bör observeras av både sjuksköterska och familj. Cytostatika och strålbehandling 

resulterar ofta i nedsatt aptit och illamående. Öppna fönster, låta barnet välja mat, 

förhindra sår och blåsor i munnen är några omvårdnadsåtgärder som kan komma att bli 

aktuella i detta avseende. Vidare är smärta en vanlig biverkning men målet är att ingen 

patient ska ha ont därför är adekvat smärtlindring viktigt, sjuksköterskan kan använda 

smärtskalor och konsultera kollegor som arbetar med smärta eller har erfarenhet inom 

ämnet. EMLA-salva, bedövning, bör alltid ges inför smärtsamma procedurer på ett barn. 

Kommunikation med både barn och familj anses vara en viktig aspekt i vårdandet. 

Barnet kommer i största sannolikhet tappa sitt hår efter cytostatikabehandling, därför 
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kan sjuksköterskan med fördel förbereda barn och familj på detta och boka tid hos 

perukmakare om så önskas. Sjuksköterskan bör se till barnets behov, att erbjuda 

lekterapi är ett sätt att låta barnet få vara barn (Björk 2015). 

 

1.4 Barnperspektivet  

Att vara barn och möta vården är förenat med olika känslor beroende på barnets tidigare 

erfarenhet av hälso- och sjukvård. Ett barn som möter vården ska bemötas utifrån 

barnets enskilda verklighet, verkligheten baseras på vad han eller hon ser, hör, känner 

och upplever just nu. Barnets verklighet ska accepteras och tas på allvar (Rindstedt 

2013). Barn i uttrycker att det är viktigt att få vara delaktiga och få information under 

sin behandling och vill bemötas som en enskild individ (Ruhe et al. 2016). 

 

1.5 Sjuksköterskans roll  

Förutom sjuksköterskans roll i att se till barnets omvårdnadsbehov har sjuksköterskan 

lagar att förhålla sig till (Björk 2015). Varje legitimerad sjuksköterska är, vid vårdande 

av barn, enligt lag skyldig att beakta barnets bästa (SFS: 2017:30). Det är 

sjuksköterskans uppgift att i sin profession vara en ombudsman för barnet och i hela 

vårdprocessen arbeta efter de principer som finns angivna i barnkonventionen, samt att 

informera föräldrar om principerna (Gustafsson 2012). När ett barn blir sjukt drabbas en 

hel familj och inte bara barnet. Sjuksköterskan är ålagd till, och kan med fördel, 

involvera familjen i vårdandet för att främja barnets hälsa och där av avdramatiseras 

sjukhusmiljön för barnet när föräldrarna tillåts vara nära (Coyne, O'Neill, Murphy, 

Costello & O'Shea (2011). 

 

1.6 KASAM  

Arbetet som sjuksköterska är förenat med situationer som kan bli påfrestande och kan 

påverka sjuksköterskans egen hälsa (Lorentsen & Grov 2011). Aaron Antonovskys 

modell KASAM, känsla av sammanhang, med utgångspunkt i det salutogena 

perspektivet, har sin grund i tre sammansatta begrepp: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet menar Antonovsky (2005) handlar om att skapa förståelse 

och sammanhang för att kunna hantera situationer. Hanterbarhet uppnås när människan 

känner till sina resurser, både yttre och inre. Meningsfullhet hos människan uppnås när 

individen upplever goda samarbeten och känner öppenhet gentemot andra människor. 

Begreppen är till hjälp för att identifiera hälsa hos en individ samt hur hälsan kan 
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bevaras, stärkas och främjas (Langius-Eklöf & Sundberg 2014). För sjuksköterskor som 

arbetar inom barnsjukvården är det viktigt att de innehar adekvat kompetens för barn 

och familjen i hälso- och sjukvård. Sjuksköterskans kompetens är avgörande för mötet 

med barnet i vården därför är det viktigt att varje sjuksköterska är medveten om sitt eget 

förhållningssätt och sin förmåga till att hantera känslor för sjuka barn för att hon ska 

uppleva en känsla av sammanhang i sitt arbete (Lundqvist 2015; Antonovsky 2005).  

 

1.7 Problemformulering 

 Att arbeta som sjuksköterska inom barnsjukvården kräver kunskap och medvetenhet 

om sig själv som individ, enskilda värderingar, och kunskap om barnet och dess 

verklighet. Barnsjukvården ställer krav på sjuksköterskan att på ett professionellt sätt 

arbeta efter lagar och principer som är definierade för att värna om barnets bästa. När ett 

barn blir sjukt drabbas inte bara barnet, utan en hel familj. Det finns tidigare kunskap 

om huruvida föräldrar och barn upplever tillvaron när ett barn drabbats av cancer. I 

föreliggande studie beskrivs sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn med cancer. 

Att besitta kunskap om erfarenheter och upplevelser utifrån ett sjuksköterskeperspektiv 

anses relevant för den allmänutbildade sjuksköterskan för att ge barn inom sjukvården 

goda och avdramatiserade erfarenheter av hälso- och sjukvård. 

 

1.8 Syfte  

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

att vårda ett barn med cancer samt att beskriva datainsamlingsmetoderna i de utvalda 

artiklarna. 

 

1.9 Frågeställningar  

1. Hur beskriver sjuksköterskor sin upplevelse av att vårda ett barn med cancer? 

2. Vilka datainsamlingsmetoder har använts i de utvalda artiklarna? 

 

2. Metod  

2.1 Design  

Denna studie har utförts som en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2016). 
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2.2 Sökstrategi  

För insamling av data användes databaserna PubMed och Cinahl som i enighet med 

(Polit & Beck 2016) anses relevanta för sjuksköterskor och vårdvetenskap. Att basera 

sökningen av artiklar på två olika databaser ger möjlighet till fler infallsvinklar samt ett 

utökat sökresultat (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016). 

Begränsningar som gjordes i samband med sökning av vetenskapliga artiklar var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska och publicerade under de senaste tio åren 

(2008-2018), inkludera barn 0-18 år samt vara peer reviewed i databasen Cinahl. Till 

föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställning användes sökorden, som preciserar 

sökningen, cancer, pediatric cancer, pediatric oncology, caregivers, nurse experience, 

nurse perception, pediatric oncology nursing, nurse perspective och nurse reflection. I 

PubMed användes MeSH-termer för att göra sökningen mer omfattande (Polit & Beck 

2016). Sökorden söktes till en början var för sig, och kombineras senare med varandra 

med hjälp av booleska termer, AND och OR (se tabell 1). Booleska termer syftar till att 

precisera och begränsa sökningen ytterligare för att passa till studiens syfte och 

frågeställning (Polit & Beck 2016). Tillvägagångssättet och användning av sökord är 

identisk i båda databaserna och där av är sökningen systematisk (Polit & Beck 2016).   

 

Tabell 1.  Söktabellen visar resultat av databassökningar 

Databas Begränsningar 

(limits) sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Relevanta 

titlar 

Använda 

artiklar   

PubMed 10 år, Engelska, 

Child: birth-18 years 

2018-01-18 

Pediatric oncology 

AND Nurse reflection 

5 2 1 

PubMed 10 år, Engelska,   

Child: birth-18 years 

2018-01-18 

Pediatric cancer 

(MeSH) AND Nurse 

experience 

42 1 1 

PubMed 10 år, Engelska, 

Child: birth-18 years 

2018-01-18 

Pediatric oncology 

AND Nurse 

perspective 

13 2 1 

PubMed 10år, Engelska, 

Child: birth-18 years 

2018-01-18 

(Nurse experience OR 

Nurse perception) 

AND pediatric 

oncology nursing 

48 5 2 
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Databas Begränsningar 

(limits) sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Relevanta 

titlar 

Använda 

artiklar   

PubMed 10 år, Engelska,   

Child: birth-18 years 

2018-01-18 

Cancer (MeSH) OR 

Pediatric oncology 

(MeSH) AND Nurse 

experience   

112 3 1 

Cinahl 10 år, Engelska, All 

Child. Peer Reviewed. 

2018-01-18 

Nurse experience 

AND cancer 

117 5 2 

Cinahl 10 år, Engelska, All 

Child., Peer Reviewed 

2018-01-18 

Pediatric oncology 

AND nurse perception 

22 2 1 

Cinahl 10 år, Engelska, All 

Child., Peer Reviewed 

2018-01-18 

Pediatric oncology 

AND caregivers 

49 1 1 

Cinahl 10 år, Engelska, All 

Child, Peer Reviewed 

2018-01-18 

(Nurse experience OR 

Nurse perception) 

AND pediatric 

oncology nursing 

59 3 1 

Total: 
  

467 24 11 

 

 

2.3 Urvalskriterier  

Urvalskriterier i denna studie syftar till att definiera population och fenomen som ska 

undersökas (Olsson & Sörensen 2011) Föreliggande studie hade som inklusionskriterie 

artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, med vetenskaplig uppbyggnad. Artiklarna 

skulle handla om barn med cancer samt vara skrivna utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. 

Barn mellan 0-18 år inkluderades. Artiklar som exkluderades speglade barn eller 

föräldrars perspektiv, var review artiklar eller var skrivna på annat språk än engelska.  

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar  

Sökning i databaserna Cinahl och PubMed resulterade totalt i 467 artiklar. 

Tillvägagångssätt i urvalsprocessen presenteras nedan (se figur 1). Författarna till 

föreliggande studie ansåg att 24 av dessa hade en relevant titel som potentiellt kunde 

besvara studiens syfte samt frågeställning. Hos samtliga 24 artiklar lästes abstract för att 

få en vidare uppfattning om innehållet. Därefter exkluderades 13 artiklar som inte 

ansågs lämpliga i förhållande till studiens syfte och frågeställning. 8 av de exkluderade 

artiklarna ansågs inte svara på syftet, 2 av dessa var litteratur- eller översiktsiktsstudier, 
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2 var skrivna utifrån föräldra- eller barnperspektivet samt 1 var, trots begränsning, äldre 

än 10 år. De 11 återstående artiklar lästes i sin helhet av båda författarna med fokus på 

metod- och resultatdel och ansågs svara på studien syfte och frågeställning.  

 

 

Figur 1 visar flödesschema över urvalsprocessen. 

 

2.5 Dataanalys  

De elva utvalda artiklarna lästes först via internet och skrevs sedan ut på papper för att 

underlätta granskningen. Författarna läste sedan de utvalda artiklarna separat och 

diskuterade sedan gemensamt artiklarnas insamlade data. Relevant data till föreliggande 

studie markerades med hjälp av post-it lappar och markeringspennor. Författarna 

markerade ord och meningar i artiklarna som senare översattes till författarnas 

modersmål, svenska. Data som ansågs relevant för frågeställning ett, det vill säga data 

från artiklarnas resultatdel, placerades i olika teman med likheter och olikheter som 

senare skapade rubriker till resultatet som i enighet med Polit & Beck (2016) finns med 

för att ge struktur.  

 

Frågeställning två besvarades genom att författarna tillsammans granskade artiklarnas 

metodologiska del med fokus på datainsamlingsmetoden. Likheter och skillnader samt 

hur väl beskriva datainsamlingsmetoderna var markerades med hjälp av post-it lappar 

Sökningar i PubMed och Cinahl resulterade i 
467 artiklar.  

442 artiklar exkluderades då de ej ansågs 
svara på studiens syfte och frågeställning. 

24 artiklar granskades utifrån 
titel och abstract. 

13 artiklar exkluderades 
då de ej ansågs lämpliga 

för studiens syfte och 
frågeställning. 

Totalt 11  artiklar användes.
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och markeringspennor i olika färger (Polit & Beck 2016). Slutligen gjordes en 

sammanställning av den metodologiska aspekten och är därmed en del av föreliggande 

studies resultatdel. Samtliga artiklar finns sammanställda i två översiktstabeller för att 

ge tydlighet och struktur (se bilaga 1 & 2). 

 

2.6 Etiska överväganden  

Författarna till föreliggande studie har granskat utvalda artiklar på ett objektivt och 

opartiskt sätt, och därmed tilläts inte granskningen påverkas av egna aspekter, 

tolkningar, åsikter eller värderingar. Granskning av artiklar har skett enskilt av 

författarna och innehållet har vidare diskuterats gemensamt för att försäkras om att 

ingen förvanskning eller misstydan fanns hos någon av författarna. Ingen plagiering 

eller förfalskning av insamlad data har skett (Polit & Beck 2016). Enligt 

vetenskapsrådet (2016) får ingen forskare på något sätt vilseleda eller förfalska 

forskningsresultat. Nio av de utvalda artiklarna till föreliggande studie hade etiskt 

godkännande, i de resterande två Enskär (2012) och Bartholdson et al. (2015) framgick 

ingen information angående etiskt godkännande. 

 

3. Resultat  

Elva vetenskapliga artiklar ligger till grund i föreliggande studies resultat. Nio av dessa 

har en kvalitativ ansats, en har en kvantitativ samt en av artiklarna har en mixad ansats. 

Samtliga artiklar finns presenterade i två översiktstabeller (se bilaga 1 & 2). Vidare 

återfinns artiklarna i referenslista och samtliga är märkta med *. Nedan presenteras 

resultatet i löpande text med rubriker för att göra texten strukturerad (Polit & Beck 

2016). Följande huvudrubriker användes med utgångspunkt från sjuksköterskans 

perspektiv: “Upplevelser av att möta det sjuka barnet”, “Upplevelser av att involvera 

familjen i vårdandet” samt “Emotionella upplevelser av arbetet”. Slutligen presenteras 

artiklarnas datainsamlingsmetod under rubriken “Datainsamlingsmetod i de utvalda 

artiklarna”. 

 

3.1 Upplevelser av att möta det sjuka barnet 

Vikten av att arbeta utifrån personcentrerad vård är återkommande i studierna (Enskär 

2012; Klassen, Gulati & Dix 2012; Gårdling, Edwinson Månsson, Törnqvist & 

Hallström 2015). Sjuksköterskor beskrev hur de i varje möte med ett barn strävar efter 

att anpassa mötet efter varje enskild individ vilket upplevdes tidskrävande. Vidare 
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beskrev sjuksköterskor att de upplevde flexibilitet som ett krav i barncancer sjukvården 

för att kunna möta barn, då inget barn är det andra likt. Det beskrev hur skillnader i 

ålder, familj och skola påverkade sjuksköterskans förhållningssätt i mötet (Enskär 2012; 

Gårdlinget et al. 2015). Sjuksköterskor beskrev att ett möte med ett barn handlar om att 

fånga barnets intresse och undvika att barnet upplever en känsla av rädsla för att besöka 

sjukhus eller träffa personal inom hälso- och sjukvård. Strategier som att arbeta 

preventivt för smärta, tala i barnets höjd och på ett språk som barnet förstår, gå ner på 

huk samt att informera föräldrar nämnde sjuksköterskor som goda strategier för ett 

lyckat möte med ett barn (Gårdlinget et al. 2015).  

 

Vidare nämnde sjuksköterskor att varje möte bör anpassas efter barnets kognitiva 

förmåga och framförallt barnets ålder för att få barnet delaktigt (Weinstein & Henrich 

2013; Gårdlinget et al. 2015). Genom att anpassa vården efter barnet leder det till att 

både barn och sjuksköterska kan hantera situationen på ett adekvat sätt. Desto äldre barn 

blir desto mer anses han eller hon kunna vara delaktig i beslutsfattandet. Beroende av 

detta involverar sjuksköterskor föräldrarna efter behov (Bartholdson, Lützén, Blomgren 

& Pergert 2015; Coyne, Amory, Kiernan & Gibson 2014). Hos spädbarn handlar det till 

stor del om att få föräldrar trygga, sjuksköterskor upplever att trygga föräldrar ger 

trygga barn. Vidare ansågs det viktigt att lyssna på föräldrarnas åsikter eller tankar, då 

sjuksköterskor upplevde att föräldrar känner sina barns signaler bäst. Hos barn i 2-12 

års ålder beskrev sjuksköterskor hur de använde musik, tv, böcker, sjunger, använde 

Ipad, berättade historier eller blåste såpbubblor som strategier för att distrahera barnet. 

En annan och väl fungerande strategi sjuksköterskor nämnde är att tillämpa lek i 

vårdandet, till exempel låta barnet ta ett blodprov, på en nalle eller docka. Detta ledde 

till en ökad känsla av kontroll hos barnet och ett sätt att avdramatisera sjukhusvistelsen 

vilket sjuksköterskor upplevde adekvat för barnets framtid. Sjuksköterskor upplevde att 

tonåringar hellre uppskattade att dela tankar och funderingar med sjuksköterskan än 

föräldrarna och att sjuksköterskan svarar på frågor eller funderingar. Vidare nämnde 

sjuksköterskor att de upplever att tonåringar ofta är i behov av annat stöd än av familjen. 

Att integrera tonåringar med andra tonåringar i samma ålder och med samma eller 

liknande diagnos upplevde sjuksköterskorna var betydelsefullt och gav barnet möjlighet 

till utbyte av erfarenhet och gemensamma upplevelser (Weinstein et al. 2013). 
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I artikeln Coyne et al. (2014) visade det sig att genom att göra barn, särskilt tonåringar, 

delaktiga upplevde sjuksköterskor att de bevarade barnet eller tonåringens autonomi och 

därmed erhölls en känsla av kontroll i situationen. En sjuksköterska beskrev det som 

sjuksköterskans roll att erbjuda och värna om barnets delaktighet i vården, de ansågs att 

läkare och annan vårdpersonal inte tog samma hänsyn till detta fenomen. Vidare 

nämnde sjuksköterskor gemensamt i studierna av Weinstein et al. (2013) och Klassen et 

al. (2012) hur de anser det av stor vikt att vara ärliga mot barn, oavsett ålder. Att svara 

på frågor om sjukdom, behandling och framtid sågs som högst relevant för att barnet 

ska känna förtroende för sjuksköterskan. För att sedan bibehålla barnets förtroende 

beskrev sjuksköterskor hur rutiner och kontinuitet av vårdpersonal upplevdes vara en 

mycket viktig aspekt. I studien skriven av Bartholdson et al. (2015) kom det fram att 

sjuksköterskor ansåg det viktigt att komplettera varandra på arbetet och där av använda 

all expertis, dietist, fysioterapeut, läkare och kurator, på bästa möjliga sätt. Vidare ansåg 

sjuksköterskor att det inte får förglömmas att olika expertiser kan ha olika uppfattning 

om barnet, en sjuksköterska arbetar i regel närmare patienten och noterar andra saker 

som en läkare inte noterar, och tvärtom.   

 

Samtala, planera och förbereda anses vara tre viktiga komponenter i vårdandet av ett 

barn med cancer. Sjuksköterskor nämnde dock hur de blev tvungna att utöva 

tvångsförfarande när det saknades tid till att samtala, planera och förbereda. Ett 

tvångsutförande kunde vara att hålla i barnet vid injektion av cellgift och barnet inte är 

förberett. Tvångsutföranden uttryckte sjuksköterskor som dåliga erfarenheter och inget 

som de upplevde bekvämt att genomföra. Sjuksköterskor ansåg det som en moralisk 

svårighet när tidsbrist resulterade i att de inte kan vårda ett barn med den goda etiska 

kvaliteten som de önskat (Bartholdson et al. 2015; Bartholdson, Af Sandeberg, Lützén, 

Blomgren & Pergert 2016). 

 

3.2 Upplevelser av att involvera familjen i vårdandet  

Sjuksköterskor beskrev hur de ägnade mycket tid åt att skapa en relation med familjen 

för att de skulle känna sig trygga och säkra. Det var av vikt att föräldrarna kände 

förtroende för personalen som vårdade deras barn för att de själva ska kunna känna sig 

lugna, vilket underlättade sjuksköterskans arbete (Gårdling et al. 2015; Kiernan, Meyler 

& Guerin (2010). I artikeln Kiernan et al. (2010) berättade sjuksköterskorna att det alltid 

försöker involvera familjen i vårdandet av barnet genom att hela tiden informera, visa 
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och berätta om det som ska ske. Väl involverade föräldrar upplevde sjuksköterskan som 

trygga föräldrar vilket ansågs relevant för ett fortsatt, välfungerande, vårdande på ett sätt 

som sjuksköterskan önskade.  

 

När ett barn drabbas av cancer, drabbas även resten av familjen. Sjuksköterskor belyste 

i flera studier Klassen et al. (2012); Korhonen & Kangasniemi (2013); Coyne et al. 

(2014) och Kiernan et al. (2010) vikten av att arbeta nära föräldrar och syskon för att 

ges möjlighet till att kunna erbjuda bästa tänkbara vård till det sjuka barnet. I Klassen et 

al. (2012) beskrev sjuksköterskor att de emellanåt upplevde vissa svårigheter i 

samarbetet med familjen. Det kunde vara när barnet hade skilda eller separerade 

föräldrar. I dessa situationer kunde sjuksköterskan ibland behöva kommunicera och 

delge information separat vilket upplevdes både tidskrävande och frustrerande. Att 

vårda ett barn vars föräldrar inte var överens upplevde sjuksköterskan som en moralisk 

svårighet, framförallt när föräldrar inte ville berätta sanningen eller dölja delar av 

sanningen framför sitt barn i hopp om att förskona barnet från rädsla medan 

sjuksköterskor alltid strävar efter att vara ärliga mot barn (Bartholdson et al. 2015; 

Bartholdson et al. 2016).  

 

Sjuksköterskor beskrev i O’Shea, Shea, Robert & Cavanaugh (2012) studie hur de 

upplevde det meningsfullt att involvera men också ge syskonet sin egen tid, de ansåg 

det lika viktigt att involvera syskonet som att ge syskonet tid för egna intressen. Likväl 

som att informera syskonet, svara på frågor, låta honom eller henne vara nära upplevdes 

det lika viktigt som att uppmuntra föräldrar till att ta syskonet till lekparken eller på en 

promenad utanför sjukhuset. Sjuksköterskor var mån om att stötta föräldrar som var 

flerbarnsföräldrar och även ge föräldrarna möjlighet till egen tid. Dock upplevs 

svårigheter och begränsningar i detta. Sjuksköterskor ansåg sig begränsade gällande 

policyregler, personal och andra nödvändiga resurser för att göra det möjligt att avsätta 

tid för syskon, som syftar till att avlasta föräldrarna. Vidare nämnde sjuksköterskor hur 

det ibland upplevde att föräldrar inte gav syskonen tillräckligt med information. Detta 

kunde orsaka konsekvenser som rädsla hos syskon då de lämnades med frågor och 

missuppfattningar.   

 

I studien O’Sheas et al. (2012) upplevde sjuksköterskor att det fanns behov av stöd av 

andra än hälso-och sjukvårdspersonal för familjer vars barn drabbats av cancer, särskilt 
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hos en ensamstående förälder. Vidare framgick att föräldrar värderade ett positivt 

förhållande till sjuksköterskan högt men betonade att släkt och vänner var deras första 

alternativ för emotionellt stöd. (Korhonen et al. 2013; Enskär 2012). Sjuksköterskor 

ansåg det betydelsefullt att uppmärksamma både individuella önskemål och behov hos 

hela familjen. Att ta sig tid och visa familjen, men framförallt barnet sin empati genom 

att uppmärksamma till exempel födelsedagar, namnsdagar eller andra personliga 

händelser hos barnet upplevde sjuksköterskorna som ett sätt att säkerställa att hela 

familjens vistelse på sjukhuset blev så bekväm som möjligt vilket vidare upplevdes som 

meningsfullt för familjen (Enskär 2012;Klassen et al. 2012; Gårdlinget et al. 2015).  

 

3.3 Emotionella upplevelser av arbetet  

Sjuksköterskor beskrev hur det var svårt att inte ta med sig arbetet hem och att arbetet 

påverkade ens egen vardag. Arbetet som sjuksköterskan inom barnsjukvården beskrevs 

som ett krävande arbete känslomässigt. Sjuksköterskor lyfte i studien Conte (2014) att 

det var viktigt att lära sig att hantera sina känslor till arbetet men att detta kan vara svårt. 

I studien kom det fram att sjuksköterskor upplevde en känsla av sorg i mötet med ett 

cancersjukt barn och att de led tillsammans med familjen. Det fanns olika känslor 

relaterade till familjen beroende på sjuksköterskans relation till familjen samt hur länge 

barnet varit sjukt och varit inlagd på sjukhus. Desto bättre relation, desto svårare 

beskrevs det vara att hantera känslorna. Barn som varit inlagda och får återfall i sin 

cancer eller varit på sjukhuset under lång tid utan förbättring upplevde sjuksköterskor 

påverkade dem emotionellt och de kände sig hjälplösa i situationen när prognos och 

behandling var oviss. I Enskärs studie (2012) kom det fram att det också var viktigt att 

låta arbetet få vara känslosamt. Genom stöd och utbyte av erfarenheter med kollegor 

underlättades bearbetningen av sjuksköterskors känslor. Vidare kunde reflektion över 

sitt handlande, både praktisk och teoretiskt, förbättra sjuksköterskans färdigheter för att 

kunna hantera känslor. Reflektioner över sitt eget arbete uttrycktes ge en djupare inblick 

hos familjen och därmed god empati. Att sjuksköterskan har kontroll på sina känslor 

och avsatte tid för reflektion över sitt arbete lyftes som en viktig färdighet inom 

barnsjukvården.  

 

3.4 Datainsamlingsmetod i de utvalda artiklarna  

Författarna till denna studie har valt att granska datainsamlingsmetoden i de utvalda 

artiklarna utifrån Polit & Beck (2016). Elva artiklar ligger till grund för resultatet, nio 
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men kvalitativ ansats (Bartholdson et al. 2015; Conte 2014; Coyne et al. 2014; Enskär 

2012; Gårdling et al. 2015; Kiernan et al. 2010; Klassen et al. 2012; Korhonen et 

al.2013; O´Shea et al. 2012). En artikel med kvantitativ ansats (Bartholdson et al. 2016) 

samt en artikel (Weinstein et al. 2013) med mixad ansats.  

 

I sju av artiklarna användes intervjuer som datainsamlingsmetod, varav fem (Coyne et 

al. 2014; Gårdling et al. 2015; Kiernan et al. 2010; Klassen et al. 2012; O´Shea et al. 

2012) använde sig av semistrukturerade intervjufrågor samt två (Conte 2014; Korhonen 

et al.2013) använde ostrukturerade intervjufrågor. Coyne et al. (2014) redovisar inte 

vilka frågor som använts i intervjun. Resterande författare har redovisat detta i 

artiklarna. Gårdling et al. (2015) och Korhonen et al. (2013) redovisar vilken månad och 

vilket år som intervjuerna har genomförts. Hur länge intervjuerna pågått varierar mellan 

tjugotre till åttio minuter, exkluderat i detta är Klassens et at. (2012) och Korhonens 

(2013) artiklar då det inte finns angivet huruvida länge intervjuerna ägt rum. Vidare 

anger Coyne (2014) att samtliga deltagarna fick välja plats där intervjun skulle ske, 

Kiernan et al. (2010) utförde intervjun på deltagarnas arbetsplats samt över telefon och 

O´Shea (2012) intervjuade deltagarna i ett ostört och bekvämt konferensrum i närheten 

av deltagarnas arbetsplats. I samtliga sju artiklar som använt intervju som 

datainsamlingsmetod har författarna själva utfört intervjun. 

 

I fyra av artiklarna användes enkäter som datainsamlingsmetod (Bartholdson et al. 

2016; Bartholdson et al. 2015; Enskär 2012; Weinstein et al. 2013). I tre av artiklarna 

har författarna själva utvecklat frågeformuläret (Bartholdson et al. 2015; Enskär 2012; 

Weinstein et al. 2013). Bartholdson et al. 2016 har använt sig av en svensk version av 

HECS13. I samtliga fyra artiklar finns tillvägagångssättet beskrivet. Hur många enkäter 

som skickats ut, och hur många som kom i retur beskrevs inte Weinstein et al. (2013) 

men i samtliga andra. 

 

4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat  

I föreliggande litteraturstudie framkom det att sjuksköterskor anser det adekvat att 

anpassa vården efter det enskilda barnet. Sjuksköterskor som arbetar inom 

barnsjukvården upplevde att genom att ta hänsyn till barnets ålder, kognitiv förmåga 

och familj ges möjlighet till delaktighet, ökad autonomi vilket leder till och en bättre 
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relation mellan sjuksköterska, barn och familj. Sjuksköterskor arbetar efter 

personcentrerad vård som syftar till att avdramatisera sjukhusvistelsen vilket upplevdes 

av sjuksköterskor vara en viktig del för barnets framtida upplevelse av sjukvård vilket 

gynnar deras arbete. Vidare lyfte sjuksköterskor hur viktigt det var att de hade kunskap 

om att använda olika strategier, att ta sig tiden för olika barn och vikten av att vara 

flexibel som sjuksköterska inom barnsjukvården. Att involvera och arbeta nära barnets 

familj upplevde sjuksköterskan som både en möjlighet och en svårighet. Syskon är 

viktiga för det sjuka barnet men behövde också få sin egen tid, sjuksköterskor beskrev 

att de är måna om att stötta föräldrar som hade flera barn för att de skulle orka i 

längden. Sjuksköterskor beskrev arbetet inom barnsjukvården som ett känslomässigt 

arbete. Hjälplöshet, sorg och förlust var centrala känslor i vårdandet av ett barn. De 

upplevdes vara betydelsefullt att utbyta erfarenheter, kunskap och tankar med kollegor. 

De elva valda artiklarnas datainsamlingsmetod var antingen intervju eller enkäter.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Sjuksköterskans förhållningssätt till de sjuka barnet  

I resultatet framkom det att all vård inom barnsjukvården bör bedrivas utifrån en 

personcentrerad vård (Enskär 2012; Klassen et al. 2012; Gårdlinget et al. 2015). Ett 

möte med ett barn måste anpassas efter barnets kognitiva förmåga och framförallt 

barnets ålder för att få barn att känna delaktighet och trygghet i vårdandet (Weinstein et 

al. 2013; Gårdling et al. 2015). Information, empati och individanpassad vård från 

sjuksköterskan till barnet kan leda till bättre relationer vilket styrks av Depianti, Da 

Silva, Da Silva & Monteiro (2014). Dock framkom det i Olmstead, Scott, Mayan, Koop 

& Reid (2014) studie att det fanns risk för att en för nära relation utvecklades vilket 

kunde skapa svårigheter och problematik för sjuksköterskan i arbetet. En för nära 

relation kunde resultera i att sjuksköterskan engagerar sig väl mycket och att barnet ser 

sjuksköterskan som en av sina kompisar vilket kunde sätta förtroendet på spel. Därför är 

det viktigt att som sjuksköterska inom barnsjukvården vara medveten om sina egna 

värderingar och sin egen människosyn för att på ett professionellt sätt bibehålla sin 

professionella roll och inte låtas bli för privat (Lundqvist 2015). Författarna till 

föreliggande studie anser dock att det finns fördelar som sjuksköterska att låta sig bli 

personlig i arbetet då det bör gynna relationen till barnet. Som personlig i arbetet menar 

författarna att sjuksköterskan tillåter patienten få ta del av hennes personlighet men inte 

ta del av hennes privatliv vilken kan resultera i mer trygga och avslappnade möten.  
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I föreliggande studie framkom i resultatet att sjuksköterskor använde olika strategier för 

olika barn och anpassade sitt förhållningssätt efter barnet vilket upplevdes adekvat för 

att få barnet att känna trygghet och delaktighet i vårdandet vilket främjade 

sjuksköterskans arbete. Detta styrks av Citak, Toruner & Gunes (2013) som 

poängterade vikten av att sjuksköterskor anpassade sig efter barnets förmåga att förstå 

och hantera sin sjukdom och dess konsekvenser. Hallström & Lindberg (2012) 

beskriver i litteraturen att det finns fördelar med att anpassa förhållningssättet och göra 

barnet delaktigt i vårdandet, genom att visa en respekt gentemot barnets förmåga 

kommer barnets självkänsla öka vilket ger underlag för att barnet kan fatta självständiga 

beslut i framtiden.  

4.2.2 Att skapa en relation till familjen  

Sjuksköterskor beskrev hur det såg fördelar med att arbeta nära och involvera de sjuka 

barnets familj så att det gynnar barnet. De beskrev också att de upplevde vissa 

begränsningar när barnet hade separerade föräldrar eller föräldrar som var oense. 

Genom att involvera familjen i vårdandet upplevde sjuksköterskan att arbetet 

underlättades, såväl kort- som långsiktigt (Klassen et al. 2012; Korhonen et al. 2013; 

Coyne et al. 2014; Kiernan et al. 2010). Cantrell & Mutala (2009) och Anderszén-

Carlsson, Khilgren, Svantesson & Sorlie (2010) poängterde i sina studier vikten av att 

skapa en relation till barnets familj och att det är av stor vikt att involvera dem i 

vårdandet eftersom att föräldrar som är involverade upplevs tryggare och säkrare i deras 

roll som förälder. Detta resulterade vidare i att föräldrars trygghet och känslor 

överfördes på barnet vilket främjade barnets hälsa och där av avdramatiseras 

sjukhusmiljön för barnet och framtiden gynnas (Coyne et al. 2011). Genom att 

involvera familjen främjas tilliten till sjuksköterskan vilket automatiskt leder till ökad 

kommunikation mellan både sjuksköterskan, familjen och barnet (Anderszén-Carlsson 

et al. 2010; Hallström & Lindberg 2012). Varje sjuksköterska är enligt lag skyldig att 

informera, på ett anpassat sätt, både barnet och dess vårdnadshavare så länge barnet är 

under 18 år (SFS 2014:821). Broberg (2015) lyfter i litteraturen att föräldrar anser att 

bemötande och kommunikation är den viktigaste faktorn för att de ska känna sig nöjda 

och känna tillit till sjuksköterskan. I föreliggande studies resultat framkom att 

sjuksköterskan upplevde begränsningar hos familjer vars föräldrar inte var överens 

(Klassen et al. 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att denna 
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upplevda begränsning bör kunna förändras genom att ge föräldrar både skriftlig och 

muntlig information. Vilket syftar till att ge så likartad information som möjligt till 

samtliga och ger möjlighet att i efterhand läsa in den muntliga informationen. Brist på 

information hos föräldrar kan leda till att de söker information på andra ställen vilket 

kan leda till en bristande källkritik (Hallström & Lindberg 2012). 

 

4.2.3 Stöd och reflektion på arbetet 

Det kom fram att sjuksköterskor i föreliggande studies resultat såg barnsjukvården som 

ett känslomässigt arbete. Sjuksköterskor lyfte känslor som sorg, hjälplöshet och förlust 

som arbetsrelaterade känslor och att det var viktigt att lära sig hantera känslorna (Conte 

2014). För att sjuksköterskor ska få verktyg till att lära sig hantera dessa känslor är det 

relevant att få stöd från kollegor (Enskär 2012; Conte 2014). Detta styrks vidare av en 

annan studie där sjuksköterskor beskrev att de genom reflektion och tänkande av olika 

situationer tog lärdom av sina erfarenheter som resulterade i att de växte på ett 

individuellt plan vilket innebar att de senare kunde dela sina erfarenheter med andra 

(Zander, Hutton & King 2013). Vidare poängterade sjuksköterskor i föreliggande 

studies resultat att arbetet inom barnsjukvården upplevdes som svårt att inte ta med sig 

hem (Conte 2014). I Zander et al. (2013) studie beskrev sjuksköterskor att de fortsatt 

upplevde det svårt att lägga vissa situationer bakom sig trots lång erfarenhet. I studien 

Conte (2011) kom det fram att sjuksköterskor mådde bättre efter att ha diskuterat sina 

känslor innan sjuksköterskan går hem ifrån arbetet då det finns en begränsning enligt 

tystnadsplikten vad sjuksköterskan får prata om i sitt egna hem. Arbetet inom 

barnsjukvården påverkar sjuksköterskor och vikten av att ha emotionellt stöd och 

fortlöpande utbildning i hur sjuksköterskor kan hantera sina känslor är av betydelse för 

sjuksköterskans egen hälsa (Batista dos Santos et al. 2017). I studien av de Oliveira & 

Firmes (2012) kom det fram att sjuksköterskor upplevde en kunskapslucka i deras 

kunskap i att hantera känslor relaterade till deras arbete, därför bör sjukhus erbjuda 

grundutbildade sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvården vidareutbildning för att 

främja sjuksköterskans egen hälsa. 

 

4.2.4 KASAM  

Meningsfullhet i arbetet  

Meningsfullhet kännetecknas av goda samarbeten, öppenhet gentemot andra människor 

samt kamratskap (Antonovsky 2005). Sjuksköterskor beskrev i föreliggande studies 
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resultat hur de använder strategier för att möta barnet i dess verklighet (Enskär 2012; 

Klassen et al. 2012; Gårdling et al. 2015) samt hur de ser positivt på att barnets familj är 

involverade i barnets vård trots att de beskrev att de kunde identifiera begränsningar 

kring detta i vissa familjer (Kiernan et al. 2010; Klassen et al. 2012). Detta arbetssätt 

bör ses som strategier som sjuksköterskor använder för att skapa goda samarbeten med 

såväl barn och familj. Gällande öppenhet gentemot andra människor beskrev 

sjuksköterskor hur det ansåg det viktigt med adekvat information och ärlighet mot barn 

(Kiernan et al. 2010; Bartholdson et al. 2015; Bartholdson et al. 2016). Antonovsky 

(2014) menar vidare på att kamratskap är en faktor till att människor upplever 

meningsfullhet. Conte (2014) och Enskär (2012) beskrev i sina studier hur 

sjuksköterskor ansåg att stöd och en bra relation till sina kollegor på arbetsplatsen är 

viktigt för att orka hantera sina egna känslor vilket kan dras som parallell till 

kamratskap på arbetsplatsen.  

 

Begriplighet i arbetet  

Antonovsky (2005) menar på att begriplighet syftar till att skapa förståelsen som behövs 

för att människor ska uppleva en känsla av trygghet i situationer. I föreliggande studies 

resultat beskrev sjuksköterskor hur de ägnar mycket tid till att bygga upp en relation 

med familjen, då sjuksköterskor upplever att trygga föräldrar resulterar i trygga barn, 

vilket i sin tur underlättade arbetet (Gårdling et al. 2015; Kiernan et al. 2010). Detta 

ansågs som ett sätt för sjuksköterskor att göra deras arbetssituation begriplig när 

samtliga parter upplevde en trygghet i situationen. Begripliga situationer kännetecknas i 

situationer där människan förstår hur saker hänger ihop och har vetskap om hur han 

eller hon kan hantera denna situation (Antonovsky 2005). Sjuksköterskor beskrev vidare 

att de upplevde ett behov av att rådfråga och utbyta tankar och funderingar med andra 

kollegor vilket kan ses som ett sätt för sjuksköterskan att genom erfarenhet av andra, få 

förslag på alternativa sätt, hur hon/han kan hantera situationer eller känslor (Conte 

2014).  

 

Hanterbarhet i arbetet 

Genom förmågor och resurser, både hos den enskilda individen och dess omgivning, 

kan människan uppleva situationer hanterbara (Antonovsky 2005). I föreliggande studie 

beskrev sjuksköterskor hur de ansåg arbetet inom barnsjukvården som emotionellt 

krävande och att sjuksköterskorna var i behov av både yttre och inre resurser för att 
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bibehålla god hälsa (Conte 2014). Liksom att Antonovsky (2005) menar att det är 

viktigt att känna till sina förmågor och resurser, menar sjuksköterskor att de strävar efter 

att ha tid för att reflektera över situation och handlande vilket syftar till att hjälpa 

sjuksköterskor att hantera känslomässiga situationer vilket bör ses som både en förmåga 

och resurs i arbetet. Vidare beskrev sjuksköterskor hur det ansågs relevant att inkludera 

och använda olika expertiser i vårdandet av ett barn för att sjuksköterskan ska kunna 

säkerställa att barnet får bästa möjliga vård (Bartholdson et al. 2015). I studien Burley 

Moore et al. (2009) framkom att sjuksköterskor även måste samarbeta med andra 

sjuksköterskor som är yrkessamma i andra organisationer. Att ha ett samarbete med 

skolsköterska ansågs relevant för barnet som gick i skolan. Antonovsky (2009) menar 

på att människan ska känna till sina resurser, både yttre och inre. Detta fenomen, att 

sjuksköterskan tar hjälp och samarbetar med andra kollegor och expertiser bör ses som 

en yttre resurs som kan tillämpas i arbetet för att göra situationer mer hanterbara. 

 

4.3 Diskussion kring den metodologiska aspekten  

Till föreliggande studie valde författarna att granska datainsamlingsmetoden i de 

utvalda artiklarna. I sju av elva artiklar användes intervjuer som datainsamlingsmetod, 

varav fem av dem (Coyne et al. 2014; Gårdling et al. 2015; Kiernan et al. 2010; Klassen 

et al. 2012; O´Shea et al. 2012) använde sig av semistrukturerade intervjuer samt två 

(Conte 2014; Korhonen et al.2013) använde sig av ostrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar har förberett en 

intervjuguide med ett antal huvudfrågor som sedan ställs till samtliga deltagare, 

samtidigt som det ges utrymme för följdfrågor. Detta underlättar för författarna när de 

ska analysera data och sedan skapa teman (Polit & Beck 2016). I samtliga fem artiklar 

har författarna använt sig av öppna frågor, då Polit & Beck (2016) menar på att ja och 

nej-frågor bör undvikas då frågorna bör ge deltagaren utrymme för breda svar. Att 

använda sig av ostrukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar inte har förberett 

några intervjufrågor utan kommer på frågor under tiden som intervjun äger rum, det ges 

även stort utrymme för deltagaren att berätta sina historier (Polit & Beck 2016).  

 

Fyra av elva artiklar har använt sig av enkäter som datainsamlingsmetod (Bartholdson 

et al. 2016; Bartholdson et al. 2015; Enskär 2012; Weinstein et al. 2013). Att använda 

sig av enkäter som datainsamlingsmetod anser Polit & Beck (2016) är ett bra sätt om ett 

stort antal deltagare ska ingå i studien samt att de som deltar behåller sin anonymitet. 
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Endast en studie (Bartholdson et al. 2016) har använt sig av en validerad enkät medan 

tre har utvecklat och formulerat egna frågeformulär (Bartholdson et al. 2015; Enskär 

2012; Weinstein et al. 2013). Att använda sig av validerade enkäter anser Olsson & 

Sörensen (2011) är en fördel jämfört med att utforma ett eget frågeformulär då det bland 

annat krävs att frågorna formuleras på ett korrekt sätt och att formuläret validitets- och 

reliabilitets testas. Detta kan ses som en svaghet hos de studier där forskarna har valt att 

utforma egna frågeformulär.  

 

4.4 Metoddiskussion  

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design vilket anses relevant för att svara 

på studiens syfte samt lämplig för att kunna ge en sammanställning av nuvarande 

forskning inom det valda området (Polit & Beck 2016). Till studiens resultat användes 

elva artiklar som samtliga beskrev sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med 

cancer. Nio artiklar har en kvalitativ ansats, en artikel har kvantitativ ansats samt en 

artikel med mixad ansats. Att använda sig av olika ansatser i en studie kan enligt Polit & 

Beck (2016) vara fördelaktigt för att de kompletterar varandra. Nio av de utvalda 

artiklarna till föreliggande studie hade etiskt godkännande, i de resterande två Enskär 

(2012) och Bartholdson et al. (2015) framgick ingen information angående etiskt 

godkännande. 

 

Databaserna PubMed och Cinahl användes för att samla in data till föreliggande studie 

vilket enligt Polit & Beck (2016) anses relevant för sjuksköterskor och för området 

vårdvetenskap. Enligt Willman et al. (2016) ger sökningar i två olika databaser fler 

infallsvinklar samt ett utökat sökresultat vilket också styrks av Polit & Beck (2016). 

Vidare anser dock Polit & Beck (2016) att använda sig av flera databaser kan vara 

fördelaktigt, vilket innebär att endast två kan ses som en svaghet. I både PubMed och 

Cinahl användes sökorden: cancer, pediatric cancer, pediatric oncology, caregivers, 

nurse experience, nurse perception, pediatric oncology nursing, nurse perspective och 

nurse reflection. Att använda sig av samma sökord i båda databaserna anser författarna 

lämpligt för att sökningarna ska bli systematiska vilket också styrks av Polit & Beck 

(2016). Sökorden har kombinerats med hjälp av booleska termerna AND och OR för att 

begränsa och precisera sökningen för att passa till studiens syfte och frågeställning 

(Polit & Beck 2016). Sökningarna begränsades med att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, publicerade de tio senaste åren, innefatta barn 0-18 år samt vara peer reviewed 
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i databasen i Cinahl. Att samtliga artiklar är skrivna på engelska beskriver Polit & Beck 

(2016) kan vara en svaghet då författarnas modersmål är svenska. Vid granskning har 

författarna dock haft detta i åtanke och varit extra noggranna och genom medvetenhet 

minimerat risken för förvrängd data. Att begränsning på 10 år gjordes, har sin anledning 

i att föreliggande litteraturstudie ska undersöka relativt ny forskning, max 10 år gamla 

artiklar anses fortfarande vara aktuella inom ämnet. Eftersom studiens syfte handlar om 

barn, gjordes begränsningen 0-18 år vilket stödjs av barnkonventionen som definierar 

alla under 18 år som barn (Barnombudsmannen 2015). Begräsningen 0-18 år kan dock 

ses som en svaghet i studien eftersom flera artiklar inkluderar sjuksköterskor som 

arbetat inom barnonkologin på en avdelning och där av inte definierar tydligt barnens 

ålder, därför finns osäkerhet i om hela åldersspannet verkligen är undersökt. De utvalda 

artiklarna är utförda i fem olika länder vilket författarna kan se som en styrka då detta 

ger ett större världsperspektiv på fenomenet.   

 

Vid granskning av samtliga artiklar valde författarna att med hjälp av post-it lappar och 

markeringspennor markera relevant data och på så vis skapa olika teman med likheter 

och olikheter. Utifrån insamlad data kunde författarna sedan sätta rubriker som enligt 

Polit & Beck (2016) bör finnas med för att skapa struktur i arbetet. De utvalda artiklarna 

som ligger till grund för dataanalysen presenteras i tabeller för att göra det tydligt för 

läsaren. Att vara tydlig och ha god struktur är viktigt för studiens trovärdighet, studien 

ska kunna replikeras av läsaren (Polit & Beck 2016).  

 

Författarna har under arbetes gång givits möjlighet till både skriftlig och muntlig 

respons av handledare, vilket författarna anser varit värdefullt och givit goda 

möjligheter till att föra arbetet framåt. Handledarens roll är viktig för att hjälpa och 

vägleda studenten till att utveckla självständighet i utförandet av vetenskapliga studier 

(Olsson & Sörensen 2011).  

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

ett barn med cancer. Det krävs att sjuksköterskan har kompetens inom detta område för 

att kunna ge så god vård som möjligt. Det är av vikt att sjuksköterskan visar respekt, 

empati och är lyhörd. God kommunikation är viktigt i mötet med barnet samt barnets 

familj. Det är inte alltid lätt för sjuksköterskan att möta och kommunicera med en familj 
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då de ofta befinner sig på olika emotionella plan som är kopplat till barnets 

cancerdiagnos. Där av är det av betydelse att sjuksköterskan redan tidigt skapar en god 

relation till barnet och familjen och anpassar vården efter individuella behov och 

önskemål.  

 

4.6 Förslag på fortsatt forskning  

Det finns tidigare forskning om föräldrar till barn som har cancer och barns upplevelse 

av att ha cancer, även måttligt med sjuksköterskors upplevelse. Däremot identifieras en 

saknad gällande hur sjuksköterskor kan hantera sina upplevelser. Författarna till 

föreliggande studie anser att mer forskning skulle kunna bidra till mer utveckling och 

kunskap i sjuksköterskans yrkesroll vilket i sin tur leder till ökad trygghet och kvalité 

inom barnsjukvården. Vilket anses gynnsamt för framtidens barn i sjukvården.  

 

4.7 Slutsats  

Föreliggande studie kom fram till att sjuksköterskor upplever det av stor vikt att bygga 

upp ett förtroende till barnet och arbeta efter personcentrerad vård för att barnet ska 

känna trygghet. Sjuksköterskan upplevde att hennes arbete underlättades om en god 

relation till familjen skapades, dock kunde begränsningar upplevas i vissa familjer. 

Slutligen upplevdes arbetet inom barnsjukvården som ett känslomässigt arbete, sorg, 

hjälplöshet och förlust var centrala känslor som upplevdes vara viktiga att kunna 

hantera.  
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6. Bilagor  

Bilaga 1. Visar sammanställning av den metodologiska aspekten i de valda artiklarna. 

 

Författare Titel Design och ev. ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys-metod 

Bartholdson 

et al. 

2016 

Sverige 

Healthcare professionals´ perception of the 

ethical climate in paediatric cancer care 

Kvantitativ ansats med 

deskriptiv design 

15st Läkare, 36st 

Sjuksköterskor, 38st 

Undersköterskor 

Enkäter Deskriptiv statistik, 

SPSS 

Bartholdson 

et al. 

2015 

Sverige 

Experience of Ethical Issues When Caring 

for Children With Cancer 

Kvalitativ ansats med 

deskriptiv design. 

15st Läkare, 34st 

Sjuksköterskor och 38st 

Undersköterskor 

Enkäter: öppna frågor & 

svars- alternativ. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Conte 

2014 

USA 

The Lived Experience of Work-Related Loss 

and Grief Among Pediatric Oncology Nurses 

Kvalitativ ansats 11st Barnsjuksköterskor inom 

onkologi 

Ostrukturerade intervjuer Colaizzi´s 

analysmetod 

Coye et al. 

2014 

Irland 

Children´s participation in shared decision-

making: Children, adolescents, parents and 

healthcare professionals´perspective and 

experience 

Kvalitativ ansats med 

deskriptiv design. 

20st Barn, 22st föräldrar och 

40st sjuksköterskor 

Semistrukturerad intervju, 

öppna frågor.   

Kvalitativ dataanalys- 

Program NVivo 8 

Enskär 

2012 

Sverige 

Being an Expert Nurse in Pediatric Oncology 

Care: Nurses Descriptions in Narratives 

Kvalitativ design 66st Sjuksköterskor som arbetar 

inom pediatrisk onkologi. 64 

kvinnor, 2 män. 

Enkät utifrån en öppen 

fråga. 

Innehållsanalys 



 

 

 

Författare Titel Design och ev. ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys-metod 

Gårdling et 

al. 

2015 

Sverige 

Caring for children undergoing radiotherapy 

treatment: Swedish radiotheraphy nurses´ 

perceptions 

Kvalitativ ansats med 

induktivt 

tillvägagångssätt 

12st kvinnliga. Sjuksköterskor 

som arbetar med 

strålbehandling. 

Medianålder 49. 

Semistrukturerade 

intervjuer, öppna frågor. 

Fenomenografisk 

metodik 

Kiernan et 

al. 

2010 

Irland 

Psychosocial Issues and Care in Pediatric 

Oncology 

Kvalitativ ansats 

fenomenologiskt 

synsätt   

6st Läkare och 4st 

Sjuksköterskor, 6st kvinnor & 

4st män. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

Klassen et 

al. 

2012 

Canada 

Health Care Providers´ Perspectives About 

Working With Parents of Children With 

Cancer: A Qualitative Study 

Kvalitativ ansats med 

deskriptiv design. 

13st Läkare, 9st Sjuksköterskor 

och 5 socionomer. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

analysmetod 

Korhonen et 

al. 

2013 

Finland 

It’s time for updating primary nursing in 

pediatric oncology care: 

Qualitative study highlighting the 

perceptions of nurses, physicians 

and parents 

Kvalitativ ansats med 

deskriptiv design. 

15 st Sjuksköterskor, läkare och 

15st föräldrar. 

Intervju, öppna frågor. Induktiv 

innehållsanalys 

O´Shea 

2012 

USA 

The Needs of Siblings of Children With 

Cancer: A Nursing Perspective 

Kvalitativ ansats med 

deskriptiv design 

13st Sjuksköterskor Intervju: 

7st enskilda intervjuer 

6st i fokusgrupp 

Innehållsanalys 



 

 

 

Författare Titel Design och ev. ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys-metod 

Weinstein et 

al. 

2013 

USA   

Psychological interventions helping pediatric 

oncology patients cope with medical 

procedures: A nurse- centered approach 

Mixad metod med 

tvärsnittsdesign.   

60st Barnsjuksköterskor Enkät Kvantitativ metod: 

Statistik 

  

Kvalitativ metod: 

Rapportberättelser. 

 

  



 

 

 

Bilaga 2. Sammanställning av författare, syfte och resultat från de valda artiklarna.  

Författare Syfte Resultat 

Bartholdson, C., Af 

Sandeberg, M., Lützen, 

K., Blomberg, K. & 

Pergert, P. 

Syftet med denna studie var att beskriva uppfattningar om det 

etiska klimatet bland vårdpersonalen som vårdar barn med 

cancer på ett barnsjukhus. 

Att ha professionell anknytning på avdelningen ansågs viktigt för det etiska 

klimatet inom barncancervården. Trots att sjuksköterskorna menade på att det 

fanns en tillförlitlig och respektfull atmosfär mellan medarbetarna samt patienter 

fanns det alltid en oro om att tiden inte räcker till. Vilket skapar stress hos 

personalen då de inte hinner utföra etisk god vård.    

Bartholdson, C., 

Lützen, K., Blomgren, 

K. & Pergert, P. 

Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonalens 

erfarenheter av etiska problem och sätt att hantera dessa vid vård 

av barn med cancer. 

Etiska problem är något som skapar moralisk förvirring och starka känslor hos 

sjuksköterskor inom sjukvården. Att de upplever att de inte kan berätta hela 

sanningen om barnets tillstånd eller att inte vilja påverka barnets lidande är några 

exempel som ofta är kopplade till de behandlingsbeslut som finns. Att arbeta i 

team är ett av förslagen som sjuksköterskorna lägger fram för att förbättra detta 

problem. 

Conte, T M. Syftet med denna forskningsstudie var att beskriva 

erfarenheterna av arbetsrelaterad förlust och sorg hos pediatriska 

onkologiska sjuksköterskor oavsett deras erfarenhet av att arbeta 

inom barnsjukvården. 

Sjuksköterskor som arbetar inom barnonkologin upplever sorg och förlust i sitt 

kliniska arbete. Sjuksköterskorna menar på att detta kan utgöra ett hot för deras 

egna fysiska, psykiska och emotionella välbefinnande. Det är adekvat att vara 

medveten om de psykologiska behoven hos sjuksköterskor som arbetar inom 

barnsjukvården.  

Coyne, I., Amory, A., 

Kiernan, G. & Gibson, 

F. 

Denna studie syftade till att undersökte barns deltagande i delat 

beslutsfattande (SDM) från flera perspektiv från en 

hematologi/onkologi avdelning i Irland. 

Det är en väsentlig del inom barncancersjukvården att involvera barn och 

föräldrar och låta framförallt barnen vara delaktiga i beslut. Detta leder till ett 

ökat samarbete och en känsla av kontroll hos barnet som kan leda till att barnet 

får ökat förtroende för hälso-sjukvård. 

Det fanns dock en viss frustration hos äldre barn då de upplevde att det ville vara 

mer delaktiga i större beslut än vad de gav möjlighet till. 



 

 

 

Författare Syfte Resultat 

Enskär, K. Syftet med denna studie var att beskriva uppfattningen hos 

sjuksköterskor angående rollen som en sakkunnig sjuksköterska 

i pediatrisk onkologi. 

Sjuksköterskor upplever att det är viktigt att inom barnsjukvården vara kunnig 

och ha förtroende till sin kunskap. Vidare upplevde sjuksköterskor det av stor 

vikt att få utbildning på arbetsplatsen och ges tid för reflektion och möjlighet att 

utbyta av erfarenheter med mer erfarna kollegor. 

Gårding, J., Edwinson 

Månsson, M., 

Törnqvist, E. & 

Hallström I. 

Syftet med denna studie var att utforska radioterapi-

sjuksköterskors uppfattning om sina erfarenheter av att ta hand 

om barn som genomgår strålbehandling mot cancer. 

Det är av stor vikt att vid vård av ett cancersjukt barn arbeta utifrån barn- och 

familjecentrerad vård samt att kombinera omvårdnaden med de tekniska 

aspekterna i behandlingen. Vidare upplevde sjuksköterskor att det var viktigt att 

besitta tillräcklig kunskap för att skapa trygghet hos både barn och familj. 

Kiernan, Gemma., 

Meyler, E. & Guerin, 

S. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka läkares och 

sjuksköterskor uppfattningar om psykosociala problem i 

pediatrisk onkologi, inklusive deras medvetenhet om 

cancersjuka barns psykosociala inverkan på familjer och deras 

kunskaper samt syn på psykosociala insatser. 

Att sjuksköterskor och läkare är väl medvetna om barnet och dess familjs behov 

av psykosocialt stöd, ger dem bättre möjlighet att redan tidigt sätta in de insatser 

som behövs för att familjen ska få det så bra som möjligt. 

Klassen, A., Gulati, S. 

& Dix, D. 

Syftet med författarens kvalitativa studie var att beskriva de 

viktigaste arbetsrelaterade kraven och fördelarna i samband med 

att arbeta nära föräldrar ur hälsovårdspersonalens perspektiv. 

Hälso- och sjukvårdspersonal ansåg det viktiga och givande arbeta nära familjen 

och kunna etablera nära och långsiktiga relationer genom hela cancerresan. 

Vidare uttrycker hälso-och sjukvårdspersonal att det såg svårigheter i att arbeta 

nära komplexa familjer som var krävande, var oförskämda eller arga. Föräldrar 

som hade olika åsikter i behandlingen uttrycktes också som en svårighet. 

Korhonen, A & 

Kangasniemi, M. 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskor, läkare 

och föräldrars uppfattning om primär omvårdnad som 

arbetsmodell inom barnläkarmottagning. Syftet med denna 

studie var att skapa en förståelse för dagens krav som ställs på 

pediatrisk onkologi vård vid primär omvårdnad. 

Primär omvårdnad av barn med cancer upplevdes kunna vara förvirrad och 

ostrukturerad. Genom att använda en arbetsmodell uppfattas arbetet som mer 

strukturerad och lämpligt för att inblandade parter (sjuksköterskor, läkare och 

föräldrar). De grundläggande uppgifterna kombineras med patientens/föräldrars 

önskemål och därigenom uppnås vård av god kvalité. 



 

 

 

Författare Syfte Resultat 

O´Shea, E., Shea, J., 

Robert, T. & 

Cavanaugh, C. 

Syftet med denna studie var att samla in synpunkter, om behovet 

av syskon när ett barn drabbas av cancer, från 

barnsjuksköterskor som arbetar inom barnonkologi. 

När ett barn drabbas av cancer drabbas även en hel familj. Syskon upplever en 

rad olika behov under denna period. Resultat visar på att syskon har en betydande 

roll i barnets liv och att de bör därför involveras i vårdplanen är något som anses 

viktigt. För att utföra detta menar författarna att det kan vara lämpligt att använda 

sig av olika mätinstrument för att identifiera behoven hos syskon och familjer. 

Weinstein, G A. & 

Henrich, C C. 

Studiens syfte var att undersöka vilka interventioner 

sjuksköterskor använder för att minska psykologiskt lidande för 

att bättre kunna hantera sin sjukdom, samt hur vilka 

interventioner som bedöms vara mest effektiva. 

Tre olika strategier identifierades för att minska lidande: utbilda barn genom att 

förklara vad du ka göra, ge emotionellt stöd till barn genom att lyssna, svara på 

barnets oro eller håll handen och distraherande barn genom passiva och aktiva 

former. 

Vidare visar studien på att en sjuksköterska ägnar cirka 3h/dag åt att ägna sig åt 

strategier för att göra procedurer så lindriga som möjligt för barnet vilket 

sjuksköterskorna också ser som en viktig del i sitt arbete. 
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