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Sammanfattning 
Bakgrund: Globalt sett är en procent av alla cancerdrabbade personer barn. Vid 

barncancer krävs ofta långa och tuffa behandlingar. När ett barn drabbas av cancer 

påverkas även dennes familj och närstående. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans roll i vårdandet och 

bemötandet av barn med cancer, samt att granska de i studien ingående artiklarnas 

datainsamlingsmetoder.  

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Vid sökningar i databaserna Cinahl, 

PubMed och Scopus framkom 11 vetenskapliga artiklar.  Dessa artiklar granskades 

utifrån föreliggande studies syfte och utgör resultatet i denna studie.  

Resultat: Huvudresultatet i denna litteraturstudie identifierar kommunikation som en 

framstående kärna i sjuksköterskans roll i vårdandet och bemötandet av barn med 

cancer. En annan viktig del i sjuksköterskans roll är att kunna skapa en god och 

tillitsfull relation till patienten. I vårdandet och bemötandet av barn med cancer har 

sjuksköterskan även en viktig roll i att underlätta vid smärtsamma och obehagliga 

procedurer. I rollen som sjuksköterska är det dessutom viktigt att inneha kunskap och 

erfarenhet för att kunna ge en så god vård som möjligt. Granskningen av den 

metodologiska aspekten visade att semistrukturerade intervjuer, fokusgruppsintervjuer, 

telefonintervjuer samt enkäter använts som datainsamlingsmetod. 

Slutsats: Sjuksköterskan har en viktig roll i vårdandet och bemötandet av barn med 

cancer. I rollen ingår att kunna kommunicera, skapa goda och tillitsfulla relationer, 

underlätta vid smärtsamma och obehagliga procedurer samt att inneha kunskap och 

erfarenhet inom området. Det finns mycket forskning gällande sjuksköterskans roll i 

vårdandet och bemötandet av barn med cancer, dock behövs mer forskning inom 

området utifrån det sjuka barnets och dess närståendes perspektiv.  
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Abstract 
Background: Globally, one percent of all people diagnosed with cancer are children. 

Childhood cancer often requires long and tough treatments. When a child is diagnosed 

with cancer it also affects the family and the relatives.  

Aim: The aim of this study was to describe the nurse’s role in the care and treatment of 

children with cancer. The aim was also to examine the data acquisitions of the articles. 

Method: A literature review with a descriptive design. Through searching in the 

databases Cinahl, PubMed and Scopus 11 research articles were found. The articles 

were examined by the purpose of the present study and compose the result of this study. 

Results: The main result of this literature review identifies communication as a pre-

eminent core of the nurse’s role in the care and treatment of children with cancer. 

Another important part of the role is to create a good and trustful relationship between 

the patient and the nurse. In the care and treatment of children with cancer the nurse has 

an important role to ease painful and unpleasant procedures. As a nurse it is also 

important to possess knowledge and experience to be able to provide the best care as 

possible. The examination of the methodological aspect showed that semi-structured 

interviews, focus group interviews, telephone interviews and questionnaires were used 

to collect data. 

Conclusion: The nurse has an important role in the care and treatment of children with 

cancer. The role includes being able to communicate, create good and trustful 

relationships, ease painful and unpleasant procedures and possess knowledge and 

experience in the area. There is extensive research on the nurse’s role in the care and 

treatment of children with cancer, but more research is needed in the area based on the 

perspective of the child and its relatives.       
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1. Introduktion 
1.1 Cancer och behandlingsmetoder 

Kroppens celler förnyas ständigt då gamla celler dör och ersätts med nya identiska celler. 

Denna nybildning sker genom att cellerna delar sig. Det är när balansen i celldelningen rubbas 

som det bildas cancerceller vilka i sin tur, genom ohämmad celldelning, kan bilda en tumör 

(Cancerfonden 2014). 

 

Cancersjukdomar skiljer sig åt beroende på om de drabbar barn eller vuxna (Erickson et al. 

2010). Vuxencancer kan ofta kopplas samman med den vuxna personens ålder och livsstil, 

medan cancer som drabbar barn sällan kan förklaras med hjälp av en specifik anledning, det 

vill säga att orsaken till att barn och ungdomar drabbas av cancer oftast är okänd 

(Barncancerfonden 2014a). Det är inte bara orsaken till sjukdomen som skiljer sig åt beroende 

på om det är en vuxen eller ett barn som drabbas, även behandlingarna varierar mellan barn 

och vuxna. Vid barncancer är det mer vanligt att det ofta krävs långvariga behandlingar och 

behandlingstiderna kan variera mellan några månader till flera år beroende på diagnos. De 

behandlingar som ges är tuffa, kan vara skrämmande och göra ont (Darcy et al. 2014, 

Barncancerfonden 2014b). Detta leder till att barn som drabbas av cancer ofta behöver 

spendera mycket tid på sjukhus (Darcy et al. 2014). 

 

1.2 Prevalens av cancer 

I Sverige diagnostiseras ungefär 55 000 nya fall av cancer varje år, av dessa står 

prostatacancer, bröstcancer, tjocktarmscancer samt lungcancer för omkring hälften av 

diagnoserna bland vuxna. Ungefär 440 000 personer i Sverige har någon gång drabbats av 

cancer och 60 procent av de drabbade överlever mer än tio år. Bland barn i Sverige är cancer 

inte lika vanligt, under ett år insjuknar omkring 300 barn (Cancerfonden 2013). Globalt sett är 

en procent av alla cancerdrabbade personer barn (Kellie & Howard 2008, Gatta et al. 2009). 

Varje år drabbas ungefär 250 000 barn av cancer och 200 000 av dessa barn lever i låg- och 

medelinkomstländer där cancervård inte är en hög prioritet. Trots att endast en femtedel av 

alla cancerdrabbade barn lever i höginkomstländer är cancer den sjukdom som är den 

vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar i dessa länder (Kellie & Howard 2008).  

 

Beroende på vilken ålder ett barn är i är det olika stor risk för att drabbas av en specifik 

cancertyp. De vanligaste cancersjukdomarna bland barn i småbarnsåldern är leukemi, 
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njurtumörer samt neuroblastom som drabbar nervvävnad i området kring ryggraden. De 

cancersjukdomar som är vanliga hos små barn är sällsynta bland barn över åtta år. I denna 

ålder är det vanligare med bentumörer, vilket är en cancersjukdom som är betydligt 

ovanligare bland barn i småbarnsåldern. Hjärntumörer är ungefär lika vanligt förekommande i 

samtliga åldersgrupper (Barncancerfonden 2014a). 

 

1.3 Påverkan på familjen 

När ett barn i en familj drabbas av cancer påverkas hela familjen. Familjens vardag influeras 

plötsligt av vårdande av det sjuka barnet och vetskapen om att de har att göra med en 

livshotande sjukdom. Diagnosen påverkar relationer inom familj och bland närstående. 

Ovetskapen om behandlingen kommer ge effekt eller inte gör att föräldrar och syskon ofta 

tvingas leva i ovisshet (Freeman et al. 2003, Flury et al. 2011). Den stora förändring som sker 

relaterat till sjukdomen ger en ökad belastning på föräldrarna (Flury et al. 2011). När ett barn 

drabbas av en svår sjukdom anses kunskap om sjukdomen vara en viktig del för hela familjen 

för att kunna ta sig vidare i livet. I erhållandet av kunskap, och på andra plan, har både barn 

och föräldrar förväntningar på hur sjuksköterskan ska agera i sin yrkesroll (Moore & Beckwitt 

2006). 

 

1.4 Sjuksköterskans roll 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod finns fyra huvudsakliga 

ansvarsområden för sjuksköterskan. Till dessa räknas att arbeta för att främja hälsa, förhindra 

att ohälsa uppstår, återuppbygga hälsa om ohälsa uppkommit och att lindra eventuellt lidande. 

Sjuksköterskans roll inom professionen innebär att ta hänsyn till medborgarnas och samhällets 

behov av vård och stöd. Vård ska erbjudas till allmänheten och detta sker genom samverkan 

med övriga vårdprofessioner, exempelvis läkare och undersköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2005). 

 

Att arbeta som legitimerad sjuksköterska innebär ett moraliskt ansvar för att de mänskliga 

rättigheterna respekteras. I mötet mellan patient och sjuksköterska ställs krav på 

sjuksköterskan utifrån vårdinriktad lagstiftning. Dock får sjuksköterskan aldrig åsidosätta att 

vård ska ges under samma förutsättningar eller människors lika värde. Sjuksköterskan och 

patienten, i relation till varandra, är två individer av lika värde och har samma rättigheter. I en 

vårdrelation ställs dock patienten i en beroendeställning då denne har sökt kontakt på grund 

av ett behov av vård. Som legitimerad sjuksköterska ingår det i den vardagliga rollen att, trots 
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sin maktposition, förstå sin inverkan över både den hjälpsökandes situation och dennes 

förståelse för sin situation. När patienten är i en beroendeställning har sjuksköterskan ansvar 

för att dennes praktiska och teoretiska färdigheter ska skapa en god grund för patientens 

möjlighet till förbättring och välmående (Svensk Sjuksköterskeförening 2010). 

 

1.5 Övriga begreppsdefinitioner 

Barn – Med barn avses varje människa under 18 år (United Nations Children's Fund 

(UNICEF) 2014). Barn utgör i denna studie definitionen av patient. 

 

Vårdande – Vårdande (Caring) innebär att ha uppsikt över en annan människa i samband med 

behandling eller andra åtgärder. I begreppet vårdande ingår även hjälp, skötsel, 

omhändertagande samt värnande om hälsa (Malmquist 2015).  

 

Bemötande – Inom vården innebär detta ett samspel mellan samtliga parter (vårdgivare, 

vårdtagare och närstående). Det är av största vikt att ha ett gott bemötande i vårdsituationer 

eftersom vårdsökande befinner sig i en utsatt position och då är extra sårbar. På detta sätt kan 

bemötande vara ett uttryck för medmänsklighet (Croona 2005). 

 

1.6 Teoretisk referensram 

Katie Erikssons teori om vårdvetenskap presenteras som omsorgens grundläggande idé. I 

Erikssons omsorgsteori ingår människa, hälsa och omsorg som centrala begrepp där människa 

och människosyn är det som lägger grunden för både hälsa och omsorg (Jahren-Kristoffersen 

et al. 2006, Eriksson 2014). Bland sjuksköterskor nämns Erikssons teori som en av de mest 

använda då det centralt handlar om att vårda, leka och lära (Berg & Kisthinios 2007, Eriksson 

2014). Av Eriksson beskrivs den professionella vården som något som behövs när den egna 

vården inte räcker till. Den professionella vården ska dock alltid utgå från patientens 

individuella behov och patienten ska själv vara med och bestämma över den vård som ges 

(Jahren-Kristoffersen et al. 2006, Eriksson 2014). 

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori handlar i huvudsak om att varje individ är unik, liksom 

deras upplevelser av olika händelser och känslor. Teorin fokuserar även på lidande, relationer, 

kommunikation och bemötande, samt samspelet mellan människor och hur denna relation kan 

påverka patientens tillstånd och mående. Travelbee påpekar att individens upplevelser av sin 

sjukdom och sitt lidande är viktigare än själva diagnosen (Travelbee 1971, George 2010). 
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Travelbees omvårdnadsteori används idag kontinuerligt inom vården, dock skulle 

användandet kunna öka om sjuksköterskan i större utsträckning var medveten om de 

förväntningar som finns gällande dennes roll. Sjuksköterskan ska även känna en önskan och 

ett behov av att förstå patienten och lindra dennes lidande (Hansson et al. 2011). 

 

1.7 Problemformulering  

Cancer är en vanligt förekommande sjukdom bland barn i dagens samhälle. Detta är en 

patientgrupp som kräver god omvårdnad och medmänskligt bemötande för att uppnå högsta 

möjliga grad av hälsa, något som ställer höga krav på sjukvårdspersonalen. Tidigare forskning 

har berört hur sjuksköterskan förväntas bemöta och vårda, samt hur denne bemöter och vårdar 

barn med cancer ur olika perspektiv (Moore & Beckwitt 2006). Dock finns ingen tydlig 

sammanställning av de viktigaste komponenterna i sjuksköterskans roll. Av denna anledning 

kommer föreliggande litteraturstudie sammanställa sjuksköterskans roll i vårdandet och 

bemötandet av barn med cancer. Att beskriva vilken roll sjuksköterskan har är viktigt för att, i 

yrket, kunna bemöta och tillgodose behov inom patientgruppen barn med cancer. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans roll i vårdandet och bemötandet av 

barn med cancer, samt att granska de i studien ingående artiklarnas datainsamlingsmetoder.  

 

1.9 Frågeställningar  

- Vilken är sjuksköterskans roll i vårdandet och bemötandet av barn med cancer? 

- Vilka datainsamlingsmetoder har de i studien ingående artiklarna? 

 

2. Metod 
2.1 Design 

I denna litteraturstudie har en deskriptiv design tillämpats (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser och sökord 

De databaser som använts till att söka vetenskapliga artiklar var Cinahl, PubMed och Scopus. 

Att använda olika databaser är en viktig aspekt vid artikelsökning för att erhålla största 

möjliga sökresultat (Polit & Beck 2012). De sökord som användes till sökningarna var Nurses 

role, Caring, Cancer, Attitudes, Nurse och Child. Sökorden Nurses role, Child och Neoplasms 
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användes till en början även som MeSH-termer i sökningarna, men valdes bort då antalet 

relevanta sökträffar inte ansågs tillräckligt. En MeSH-term är ett begrepp som motsvarar ett 

flertal ord inom samma område och används för att få ett mer specifikt resultat vid 

artikelsökning (Polit & Beck 2012). Till de kombinerade sökningarna i samtliga databaser 

användes den booleska termen AND. 

 

2.3 Urvalskriterier 

Vid artikelsökning i databaserna Cinahl, PubMed och Scopus togs hänsyn till diverse 

urvalskriterier. Icke vetenskapliga artiklar exkluderades liksom artiklar som ej var fritt 

tillgängliga via Högskolan i Gävle. Artiklar publicerade innan år 2009 och efter år 2014 

uteslöts från denna litteraturstudie, i likhet med de artiklar som inte hade några etiska 

överväganden eller var systematiska litteraturstudier. Även de artiklar som inte var skrivna på 

svenska eller engelska exkluderades, liksom de artiklar som inte svarade på föreliggande 

litteraturstudies syfte och frågeställningar.   

 

De sökbegränsningar som användes vid artikelsökning varierade beroende på vilken databas 

sökningen genomfördes i. I samtliga databaser begränsades sökningen till artiklar publicerade 

innan år 2009 och efter år 2014. Vid artikelsökning i Cinahl valdes Peer Reveiewed, Linked 

Full Text och Abstract Available som begränsningar. Svenska och engelska valdes som 

språkliga begränsningar. För att sökresultatet skulle specificeras ytterligare mot 

litteraturstudiens syfte användes Boolean/Phrase vid de kombinerade sökningarna. 

Artikelsökningen i databasen PubMed begränsades till Abstract Available och artiklar fritt 

tillgängliga för studenter vid Högskolan i Gävle, samt artiklar skrivna på svenska och 

engelska. I databasen Scopus begränsades sökningen till engelska och endast artiklar. 

 

2.4 Sökstrategier 

Författarna till föreliggande litteraturstudie identifierade relevanta sökord för studiens syfte 

(Nurses role, Caring, Cancer, Attitudes, Nurse och Child). Med hjälp av dessa genomfördes 

individuella bredsökningar med varje sökord i databaserna Cinahl, PubMed och Scopus. 

Sökningarna resulterade i ett stort antal träffar och av denna anledning valde författarna att 

utföra kombinerade sökningar med den booleska termen AND. De kombinationer som 

användes var Nurses role AND Child AND Cancer, Caring AND Child AND Cancer, 

Attitudes AND Child AND Cancer AND Nurses role samt Nurse AND Child AND Cancer. 

De sökkombinationer som enskilt resulterade i ett antal sökträffar överstigande 150 artiklar 
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valdes bort och räknas därmed inte in i det totala antalet sökträffar i Tabell 1 (Bilaga 1), där 

även kombinationen av sökord redovisas. 

 

I databasen Cinahl resulterade samtliga kombinerade sökningar i totalt 82 artiklar. Vid 

genomgång av artiklarnas titlar exkluderades 43 av artiklarna då de ansågs irrelevanta för 

föreliggande studie. Författarna läste sedan kvarvarande artiklars abstract vilket resulterade i 

att 16 artiklar exkluderades. Ytterligare nio artiklar uteslöts då åtta av dessa ej var fritt 

tillgängliga via Högskolan i Gävle och en var litteraturstudie. Av resterande artiklar ansågs 

åtta ej svara mot föreliggande studies syfte och frågeställningar. Sökningen i databasen Cinahl 

resulterade därmed i ett valt antal artiklar på sex stycken. 

 

De kombinerade sökningarna i databasen PubMed gav ett utfall på totalt 179 artiklar. Då 

författarna läst artiklarnas titlar valdes 114 artiklar bort då 86 av dessa ansågs oväsentliga för 

studien och 28 artiklar var dubbletter från tidigare sökning i databasen Cinahl. Efter 

genomgång av de resterande artiklarnas abstract exkluderades 49 artiklar. Ytterligare 13 

artiklar uteslöts då fyra av dessa var litteraturstudier och nio artiklar inte ansågs svara mot 

föreliggande studies syfte och frågeställningar. Sökningen i databasen PubMed gav ett resultat 

av tre valda artiklar. 

 

I databasen Scopus gav sökkombinationerna totalt 227 träffar. Efter titelgenomgång av 

artiklarna exkluderades 147 artiklar då 94 av dessa titlar ansågs irrelevanta för föreliggande 

studie och 53 av artiklarna var dubbletter från tidigare sökningar i databaserna Cinahl och 

PubMed. Då asbtract lästes kunde ytterligare 44 artiklar uteslutas. Då 18 artiklar ej var fritt 

tillgängliga vid Högskolan i Gävle exkluderades dessa. Av de 18 kvarvarande artiklarna 

uteslöts 16 artiklar eftersom sju av dessa var litteraturstudier och nio inte ansågs svara på 

föreliggande studies syfte och frågeställningar. Sökningen i databasen Scopus resulterade i ett 

valt antal artiklar på två stycken. De kombinerade sökningarna i samtliga tre databaser gav ett 

resultat av totalt 11 artiklar som ingår i föreliggande studie. Bortfall av artiklar redovisas även 

i Figur 1 (Bilaga 2). 

 

2.5 Dataanalys 

Författarna till denna litteraturstudie har kritiskt granskat och analyserat de vetenskapliga 

artiklar som framkommit vid sökningar i databaserna Cinahl, PubMed och Scopus. 

Granskning och analys genomfördes för att kunna bedöma artiklarnas relevans för 
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föreliggande litteraturstudies syfte. De artiklar som inte ansågs besvara föreliggande 

litteraturstudies syfte exkluderades liksom de artiklar som inte motsvarade de för studien 

valda urvalskriterierna. Granskning, bearbetning och analys utfördes genom att författarna på 

skilda håll läste de valda artiklarna, samt färgmarkerade centrala begrepp och meningsenheter 

som ansågs svara mot studiens syfte och frågeställningar. Författarna valde att granska de i 

studien ingående artiklarna enskilt för att minska risken för feltolkning och förlust av relevant 

fakta. Efter den enskilda granskningen sammanställde författarna gemensamt de centrala 

begrepp som framkom vid den enskilda artikelgranskningen. Dessa begrepp bildade sedan 

kategorier och subkategorier i resultatdelen. Val av analysmetod skedde utifrån Polit och 

Beck (2012) som beskriver kodning och kategorisering som en enkel metod för att ta fram och 

analysera data. Efter att författarna läst de vetenskapliga artiklarna enskilt samt identifierat de 

centrala begreppen gjordes en gemensam sammanställning av artiklarnas innehåll och metod, 

vilket redovisas i Tabell 2 (Bilaga 3). Utifrån de centrala begreppen sammanställdes även 

artiklarnas huvudresultat vilket redovisas i Tabell 3 (Bilaga 4).  

 

De vetenskapliga artiklarnas datainsamlingsmetoder granskades för att säkerställa den 

metodologiska aspektens innebörd för föreliggande studies resultat. Detta är viktigt då 

datainsamlingsmetoden i en studie kan påverka resultatets trovärdighet både positivt och 

negativt (Polit & Beck 2012). Författarna genomförde granskningen av de i studien ingående 

artiklarnas datainsamlingsmetoder på skilda håll. Detta genom att läsa och färgmarkera de 

relevanta delarna i de avsnitt som beskrev studiernas datainsamlingsmetoder. Det som ansågs 

relevant, och därmed granskades, var val av metod vid datainsamling samt tidsåtgång och 

lokalisation för insamling. Val av analysmetod och identifikation av de i studien ingående 

artiklarnas datainsamlingsmetod skedde utifrån Polit och Beck (2012). Den metodologiska 

aspekten datainsamlingsmetod för de i studien ingående artiklarna redovisas i Tabell 2 (Bilaga 

3). Detta redovisas även i denna studies resultatdel under rubriken Granskning av den 

metodologiska aspekten datainsamlingsmetod (3.2). I Tabell 2 (Bilaga 3) redovisas också 

artiklarnas författare, publiceringsår, titel, syfte, design, undersökningsgrupp och 

dataanalysmetod. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturstudie krävs inget tillstånd från någon etisk nämnd, däremot krävs alltid ett 

etiskt förhållningssätt oavsett vilken typ av studie som utförs. Författarna till föreliggande 

studie har säkerställt att inget plagiat förekommit i studien. Utifrån Polit och Beck (2012) har 
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författarna även objektivt granskat, bearbetat och presenterat de i studien ingående artiklarnas 

resultat och datainsamlingsmetoder. Författarna har också granskat artiklarnas etiska 

överväganden och på detta sätt fått en uppfattning om artiklarna anses vara etiskt försvarbara. 

Med hänsyn till denna granskning användes endast de artiklar som enligt denna studies 

författare ansågs etiskt försvarbara vilket i sin tur stärker denna studies forskningsetiska 

överväganden. Detta eftersom Polit och Beck (2012) anser att ett etiskt förhållningssätt är en 

av de viktigaste grunderna inom forskning. Ett etiskt förhållningssätt kan erhållas genom att 

visa respekt för varje individs valfrihet, vilket exempelvis innebär att deltagaren ska få 

information om att denne själv äger rätten att bestämma om och när deltagande i studien ska 

ske, samt att avhopp kan ske närhelst deltagaren önskar (Polit & Beck 2012). 

 

3. Resultat 
Resultatet i denna litteraturstudie bildas utifrån 11 vetenskapliga artiklar. Det framkomna 

resultatet redovisas i löpande text samt i tabellform, se Tabell 3 (Bilaga 4). Resultatet 

presenteras i två huvudkategorier med tillhörande subkategorier, vilka bildar rubriker och 

underrubriker i resultatdelen. Resultatets två huvudrubriker är Sjuksköterskans roll (3.1) samt 

Granskning av den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod (3.2). Huvudrubriken 

Sjuksköterskans roll delas in i fyra underrubriker som följer: Att kunna kommunicera (3.1.1), 

Att skapa goda och tillitsfulla relationer (3.1.2), Att underlätta vid smärtsamma och 

obehagliga procedurer (3.1.3) samt Att inneha kunskap och erfarenhet (3.1.4). 

 

3.1 Sjuksköterskans roll 

3.1.1 Att kunna kommunicera 
I en studie gjord i Storbritannien uppgav 90 procent av de deltagande sjuksköterskorna att 

kommunikation och givande av information till patienter är en kärna i sjuksköterskans roll 

(Warnock et al. 2013). I USA genomfördes en studie bland sjuksköterskor och även där 

framkom kommunikation som en viktig del av rollen. Av deltagarna uppgav 80 procent att de 

spenderade ungefär tre timmar per arbetspass till att svara på frågor, förklara 

behandlingsmetoder och lugna patienter (Weinstein & Henrich 2013). Dock angav 

sjuksköterskor som deltog i en studie av Citak et al. (2013) att momentet som innebar att 

svara på frågor ibland innefattade svårigheter, speciellt då de var relaterade till negativa 

prognoser och död. I samma studie anges svårigheter vid kommunikation i situationer då 

föräldrarna önskar att sjuksköterskan ska undanhålla sjukdomsinformation från det sjuka 
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barnet. Detta anses svårt eftersom sjuksköterskan i en sådan situation inte har möjlighet att 

motivera varför en specifik behandling är nödvändig för barnet (Citak et al. 2013). 

 

I ett flertal studier nämns individanpassad kommunikation som en viktig del i sjuksköterskans 

roll (Cantrell & Matula 2009, Zwaanswijk et al. 2011, Citak et al. 2013, França et al. 2013, 

Weinstein & Henrich 2013). Sjuksköterskorna som deltog i studien utförd av Weinstein och 

Henrich (2013) beskrev individanpassad information som ett verktyg för att få patienten att 

förstå sin sjukdom och behandling. Detta genom att både ge information och svara på 

patientens frågor. Bland en grupp yngre vuxna, som friskförklarats från den cancerdiagnos de 

fått som barn, belystes vikten av individanpassad kommunikation. En av deltagarna berättade 

positivt om hur sjuksköterskan anpassade språket beroende på vem som skulle informeras, 

exempelvis patienten själv eller dennes vårdnadshavare (Cantrell & Matula 2009). Även från 

sjuksköterskans perspektiv ansågs individanpassad och flexibel kommunikation vara viktigt 

då samtliga patienter är olika. En sjuksköterska exemplifierade detta då denne berättade om 

en konversation med ett barn där barnets ordförråd inte var överensstämmande med dennes 

ålder (Citak et al. 2013). Även i en annan studie menade de deltagande sjuksköterskorna att 

individanpassad kommunikation var viktig. De påpekade samtidigt att kommunikation kan 

ske verbalt och icke-verbalt och därmed innefatta både ord och gester. Därmed är det av 

största vikt att kommunikation används på rätt sätt vid rätt tillfälle så att den anpassas till den 

enskilde individen (França et al. 2013). 

 

I studierna gjorda av Cantrell och Matula (2009) samt França et al. (2013) uppgav deltagarna 

att kommunikation är en dialog, vilket innebär att uppmärksamhet och aktivt lyssnande är 

viktigt så att patienten får komma till tals. Cantrell och Matula (2009) belyser även vikten av 

att kommunicera om vardagliga ämnen. Denna typ av kommunikation gör att patienten för en 

stund kan fokusera på annat än det medicinska. 

 

3.1.2  Att skapa goda och tillitsfulla relationer  

I studien av França et al. (2013) nämns vikten av att i rollen som sjuksköterska ha en ärlig och 

öppen relation till barnet för att förstå dennes upplevelser och kunna ge så god vård som 

möjligt. Det är viktigt att det finns ett förtroende i relationen för att minska barnets rädsla och 

öka tilliten till sjuksköterskan. Likaså skriver Olmstead et al. (2014) att en god relation 

förenklade det vardagliga arbetet med barnet, exempelvis vid behandling med cellgifter 
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(Gibson et al. 2013). Majoriteten av deltagarna i studien utförd av Cantrell och Matula (2009) 

uppgav på varierande sätt vikten av att inte kategoriseras som patient, utan även bli sedd och 

bemött som människa i samband med vistelse på sjukhus. Deltagarna berättade hur 

sjuksköterskan såg dem som individer med egna intressen och talanger samt att 

sjuksköterskan, förutom det medicinska ansvaret, var lyhörd och tog ansvar för barnens 

psykiska välmående. Detta ansågs viktigt för att det skulle kunna skapas en god och tillitsfull 

relation mellan patient och sjuksköterska (Cantrell & Matula 2009). I Weinstein och Henrichs 

(2013) studie menar sjuksköterskorna att känslomässigt stöd ges till barn genom att lyssna, 

trösta, visa empati och medlidande, samt hålla barnets hand. Det beskrevs även att humor var 

en betydelsefull del i tröstandet då skratt ansågs hjälpa barnet hantera svårigheter i olika 

situationer. Dessa faktorer angavs vara viktiga delar för att kunna skapa en god relation. Även 

deltagarna i studien gjord av Zwaanswijk et al. (2011) antydde vikten av empati i olika 

vårdsituationer. Empati och en god relation ansågs extra viktigt då patientens prognos var 

dålig eller när aktuell behandling inte gav önskad effekt.   

 

Lyhördhet och flexibilitet är av största vikt i vårdandet och bemötandet av barn med cancer 

(Cantrell & Matula 2009). De föräldrar som deltog i studien utförd av Anderzén-Carlsson et 

al. (2010) ansåg att dessa faktorer även är viktiga i bemötandet med patientens närstående då 

dessa har en betydelsefull roll i barnets vård. Deltagarna menade att det därför ingår i 

sjuksköterskans roll att hjälpa närstående till barn med cancer att hantera svåra och utmanande 

situationer som kan uppkomma. På detta sätt kan en trygg och tillitsfull relation skapas mellan 

de närstående och sjuksköterskan. Föräldrarna menade att den ökade tryggheten hos de 

närstående kunde leda till minskad rädsla och ökat lugn hos barnet, samt en förbättrad relation 

mellan denne och sjuksköterskan (Anderzén-Carlsson et al. 2010). För att kunna hjälpa barnet 

att hantera sin sjukdom angavs tillitsfulla och starka relationer som en viktig del i vårdandet. 

Skapandet av en förtroendefull relation kan underlättas genom att minimera antalet 

huvudansvariga sjuksköterskor för barnet (Weinstein & Henrich 2013). Om antalet ansvariga 

sjuksköterskor är stort är det av största vikt att dessa samarbetar och arbetar mot samma mål 

eftersom det inger trygghet hos både barnet och de närstående. Med ett stort antal ansvariga 

sjuksköterskor är det viktigt att tydliggöra för barnet och de närstående till vem de kan vända 

sig vid oklarheter (Bradley Eilertsen et al. 2009).  

 

Olmstead et al. (2014) menade även att det är en lång process innan en tillitsfull och trygg 

relation uppnås mellan barnet och sjuksköterskan. Dock är det viktigt att i rollen som 
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sjuksköterska vara medveten om att det krävs väldigt lite för att rasera relationen (Cantrell & 

Matula 2009, Olmstead et al. 2014). För att undvika att relationen påverkas negativt är det 

viktigt att vara flexibel och ta hänsyn till barnets vilja, exempelvis då denne inte önskar 

genomgå undersökningar eller behandlingar (Zwaanswijk et al. 2011, McInally et al. 2012).  

3.1.3 Att underlätta vid smärtsamma och obehagliga procedurer 

Sjuksköterskor som deltog i en studie belyste vikten av att i rollen som sjuksköterska stödja 

barn i samband med smärtsamma och obehagliga procedurer. Detta eftersom frånvaro av stöd 

kan leda till att barn får traumatiska minnen och därmed påverka framtida vårdsituationer 

negativt (Olmstead et al. 2014).  För att underlätta hanteringen av smärtsamma och 

obehagliga procedurer i vårdandet av barn med cancer uppgav sjuksköterskorna som deltog i 

en annan studie (Weinstein & Henrich 2013) att de i första hand valde att informera barnet 

och dennes närstående om kommande procedur. Målet med detta var att barnet skulle få en 

förståelse för sin sjukdom och förberedas inför de moment som kunde upplevas obehagliga 

och/eller smärtsamma. Genom att exempelvis läsa en bok som beskrev den procedur som 

barnet skulle genomgå eller leka med en docka för att se tillvägagångssättet för kommande 

procedur menade sjuksköterskorna att det underlättade för barnet att förstå situationen. Det är 

även av största vikt att som sjuksköterska finnas där som ett stöd genom att lyssna på och 

bemöta barnets rädslor och oro. I studien uppgav 93 procent av de deltagande 

sjuksköterskorna att de gav psykiskt stöd till barnen både före, under och efter medicinska 

procedurer (Weinstein & Henrich 2013).  

 

I en studie (Cantrell & Matula 2009) beskrev en ung vuxen som överlevt cancer 

sjuksköterskans handling i samband med en smärtsam och obehaglig procedur. Denne 

berättade om hur sjuksköterskan i förberedelserna inför en sådan procedur minskade rädslan 

hos patienten. Detta med hjälp av enkla metoder, exempelvis genom att med 

desinfektionsmedel måla glada figurer på patientens bröstkorg. Trots att denna handling inte 

gav någon medicinsk effekt uppgav deltagaren att det lindrade oron och gjorde situationen 

mer hanterbar (Cantrell & Matula 2009). 

 

Weinstein och Henrich (2013) skriver att sjuksköterskorna betonade vikten av att använda lek 

som ett tillvägagångssätt vid distraktion då de ansåg att det var en effektiv metod. Dock 

nämnde deltagarna att det är viktigt att anpassa distraktionsmetoderna till varje individ då alla 

barn har olika behov och erfarenheter, vilket också nämns i studien gjord av Olmstead et al. 
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(2014). I den sistnämnda studien beskrev deltagarna även problematiken i att sjuksköterskan 

använde samma distraktionsmetod, exempelvis blåsa såpbubblor, för en specifik procedur hos 

samma barn. Detta ledde i vissa situationer till att barnet förknippade distraktionen negativt 

med den specifika, smärtsamma proceduren. Som sjuksköterska är det därför viktigt att vara 

flexibel och anpassa valet av distraktionsmetod utifrån situation och patientens dagsform. En 

distraktionsmetod som fungerat vid ett tillfälle behöver inte vara rätt val i ett annat läge 

(Olmstead et al. 2014). 

 

3.1.4 Att inneha kunskap och erfarenhet  

Att inneha god kunskap och hög kompetens vid vårdande och bemötande av barn med cancer 

framkommer som viktigt i flera studier (Cantrell & Matula 2009, Gibson et al. 2013, Citak et 

al. 2013, Olmstead et al. 2014). Ett flertal studier visade på att sjuksköterskor var villiga att 

lära sig nya tekniker för att utföra olika medicintekniska metoder (McInally et al. 2012, 

Weinstein & Henrich 2013, Gibson et al. 2013, Warnock et al. 2013). Sjuksköterskor med 

mindre erfarenhet som deltog i en studie gjord av Olmstead et al. (2014) beskrev svårigheter i 

att utföra medicintekniska moment då de saknade tillräcklig kunskap och erfarenhet gällande 

de tekniska färdigheterna. I studien gjord av Warnock et al. (2013) blev de deltagande 

sjuksköterskorna tillfrågade inom vilken del av den egna rollen de helst skulle vilja utöka 

kunskapen. Sjuksköterskorna angav då att de främst ville utveckla de praktiska färdigheterna i 

medicintekniska moment (Warnock et al. 2013). Svårigheterna angående medicintekniska 

moment som beskrivs i studien av Olmstead et al. (2014) uppkom främst då barnet uppträdde 

oroligt och yrkade på sjuksköterskans uppmärksamhet. I och med den bristande kunskapen 

kände sjuksköterskan att barnet utsattes för onödigt obehag och lidande vilket ledde till att 

sjuksköterskan upplevde en känslomässig och moralisk stress (Olmstead et al. 2014). Även i 

en annan studie (Citak et al. 2013) uppgav de deltagande sjuksköterskorna att de kände sig 

stressade, inkompetenta och utmattade i olika situationer i anknytning till barnet och dennes 

närstående på grund av bristande kunskap. Dessa känslor av okunskap ledde till att 

sjuksköterskorna ibland valde att undvika sådana situationer (Citak et al. 2013). 

 

Gibson et al. (2013) skriver att god kunskap angående olika behandlingsmetoder är viktigt i 

behandlingen av barn med cancer. God kunskap och utbildning inom området leder till att 

sjuksköterskan känner en ökad säkerhet i olika behandlingssituationer. McInally et al. (2012) 

belyser vikten av utbildning för sjuksköterskor som vårdar barn med cancer då detta leder till 
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en förbättrad förståelse för den aktuella patientgruppen samt bidrar till en utökad trygghet och 

ökat samarbete i arbetsgruppen (McInally et al. 2012). När patienten känner att 

sjuksköterskan är trygg i sitt arbete, har stöd från övrig vårdpersonal och att samtliga i teamet 

arbetar mot samma mål ökar patientens tillit gentemot sjuksköterskan (Bradley Eilertsen et al. 

2009, McInally et al. 2012). Även Cantrell och Matula (2009) beskriver att god kunskap hos 

sjuksköterskan är förknippat med positiva upplevelser hos patienten. Bradley Eilertsen et al. 

(2009) beskriver vikten av att sjuksköterskan har kunskap om hur viktigt det är med rutin och 

struktur i vårdandet och bemötandet av barn. 

 

3.2 Granskning av den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod 

Författarna till denna litteraturstudie har granskat de i studien ingående artiklarnas 

datainsamlingsmetod. I litteraturstudiens resultatdel ingår 11 artiklar. Av dessa hade sju 

artiklar kvalitativ ansats (Bradley Eilertsen et al. 2009, Cantrell & Matula 2009, Anderzén-

Carlsson et al. 2010, McInally et al. 2012, Citak et al. 2013, França et al. 2013, Olmstead et 

al. 2014) och två artiklar var av kvantitativ ansats (Zwaanswijk et al. 2011, Warnock et al. 

2013). De två kvarvarande artiklarna hade både kvalitativ och kvantitativ ansats (Weinstein & 

Henrich 2013, Gibson et al. 2013). Samtliga av de i studien ingående artiklarna beskrev 

vilken datainsamlingsmetod som använts. Författarna till dessa artiklar hade dock valt att 

inkludera olika fakta gällande datainsamlingsmetod, exempelvis tidsåtgång och lokalisation 

för aktuell insamling. Resultatet av granskningen av den metodologiska aspekten 

datainsamlingsmetod redovisas nedan i löpande text samt i Tabell 2 (bilaga 3).  

 

Av de sju artiklarna med kvalitativ ansats framkom att tre av dessa (Bradley Eilertsen et al. 

2009, Anderzén-Carlsson et al. 2010, Citak et al. 2013) använt enbart fokusgruppsintervjuer 

som datainsamlingsmetod. I samtliga tre artiklar angavs platsen för intervjuerna, hur många 

fokusgrupper som deltog, hur länge intervjuerna varade och hur de gick till. I artiklarna av 

Citak et al. (2013) och Anderzén-Carlsson et al. (2010) presenterades även hur många 

deltagare som ingick i varje grupp. När studien genomfördes angavs endast i artikeln skriven 

av Citak et al. (2013). I tre av de resterande artiklarna med kvalitativ ansats (McInally et al. 

2012, França et al. 2013, Olmstead et al. 2014) användes semistrukturerade intervjuer för 

insamling av data. I samtliga tre artiklar uppgavs hur intervjuerna gått till och vart de 

genomfördes, men i artikeln skriven av McInally et al. (2012) är informationen angående 

strukturen på intervjuerna till viss del bristfällig. França et al. (2013) beskrev hur platsen för 

intervjun valdes ut samt när intervjuerna genomfördes. I artikeln av Olmstead et al. (2014) 
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presenterades platsen för intervjuerna, hur denna valdes ut och hur länge varje intervju pågick. 

Även tidsramen för insamling av data beskrevs i denna artikel, dock angavs det inte under 

vilken period detta skedde (Olmstead et al. 2014). I den sista artikeln med kvalitativ ansats 

(Cantrell & Matula 2009) användes en kombination av en fokusgruppsintervju och sju 

individuella telefonintervjuer. Gällande fokusgruppsintervjun angavs platsen för intervjun, 

hur länge den varade, hur den gick till och när den ägde rum. Författarna beskrev även att det 

var en fokusgrupp samt hur många som deltog i gruppen. De angav också hur de sju 

individuella telefonintervjuerna gick till, hur länge de varade och när de utfördes (Cantrell & 

Matula 2009). 

 

I de två artiklarna med kvantitativ ansats (Zwaanswijk et al. 2011, Warnock et al. 2013) 

användes enkätundersökningar som datainsamlingsmetod. I båda dessa artiklar presenterades 

enkäternas innehåll och struktur. I en av artiklarna (Warnock et al. 2013) angavs hur 

deltagarna besvarat enkäten, det vill säga manuellt eller elektroniskt, samt hur lång tid 

deltagarna hade till sitt förfogande för att svara på enkäten (Warnock et al. 2013).  

 

I artiklarna med både kvalitativ och kvantitativ ansats användes enkäter med olika typer av 

frågor (Gibson et al. 2013, Weinstein & Henrich 2013). I Gibsons et al. (2013) studie 

användes enkäter bestående av semistrukturerade och strukturerade frågor medan Weinstein 

och Henrich (2013) använde flervalsfrågor, öppna frågor, ja/nej-frågor samt numeriska skalor 

för att samla in data. I båda artiklarna beskrivs hur deltagarna svarade på enkäterna. Endast en 

artikel (Weinstein & Henrich 2013) angav hur lång tid deltagarna hade till sitt förfogande för 

att svara på enkäten. 

 

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet i denna litteraturstudie identifierar kommunikation som en framstående kärna 

i sjuksköterskans roll i vårdandet och bemötandet av barn med cancer. En annan viktig del i 

sjuksköterskans roll är att kunna skapa en god och tillitsfull relation till patienten. I vårdandet 

och bemötandet av barn med cancer har sjuksköterskan även en viktig roll i att underlätta vid 

smärtsamma och obehagliga procedurer. I rollen som sjuksköterska är det dessutom viktigt att 

inneha kunskap och erfarenhet för att kunna ge en så god vård som möjligt. Granskningen av 
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den metodologiska aspekten visade att semistrukturerade intervjuer, fokusgruppsintervjuer, 

telefonintervjuer samt enkäter använts som datainsamlingsmetod. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Sjuksköterskans roll 

Det ansågs i flertalet studier att kommunikation var en central del i sjuksköterskans roll i 

vårdandet och bemötandet av barn med cancer (Cantrell & Matula 2009, Zwaanswijk et al. 

2011, Warnock et al. 2013, Weinstein & Henrich 2013, Citak et al. 2013, França et al. 2013). 

En stor del av sjuksköterskans arbetstid gick åt till att informera och lugna patienter 

(Weinstein & Henrich 2013). Trots den stora tidsåtgången för kommunikation angavs det av 

sjuksköterskor att tiden inte var tillräcklig till att svara på patientens frågor och funderingar 

(Citak et al. 2013). Detta är något som författarna till föreliggande studie anser stämmer 

överens med egna erfarenheter. Även föräldrar som deltog i en annan studie betonade vikten 

av kommunikation i sjuksköterskans roll och hur viktigt det är att tillräcklig tid ges till denna 

(Clarke & Fletcher 2003). Citak et al. (2013) skriver att mer tid till kommunikation skulle 

resultera i mindre svårigheter inom området, så som vid kommunikation gällande negativa 

prognoser och/eller då föräldrar inte vill delge sitt barn information angående sjukdomen 

(Citak et al. 2013). Att närstående undanhåller patienten information angående dennes 

diagnos beskrivs som relativt vanligt förekommande (Kendall 2006). Dock angav föräldrar 

och friskförklarade barncancerpatienter i ytterligare en studie (Zwaanswijk et al. 2011) vikten 

av att barnet fick ta del av all relevant information om sjukdomen och dess behandling för att 

på så sätt få möjlighet att vara delaktig i den egna vården. Deltagarna ansåg även att givandet 

av information och delaktighet i beslutstagande skulle anpassas utifrån barnets ålder samt 

psykiska välbefinnande (Zwaanswijk et al. 2011). Författarna till denna studie anser att 

anpassning av information är av största vikt för att barnet ska förstå sin sjukdom med 

tillhörande behandlingar och på så sätt ha möjlighet att vara delaktig i den egna vården. I 

studien av Zwaanswijk et al. (2011) angavs dessutom vikten av att båda parterna, det sjuka 

barnet och dennes föräldrar, skulle delges information samtidigt. I ett sådant fall, där båda 

parter informeras samtidigt, är det extra viktigt att som sjuksköterska anpassa och framföra 

informationen på ett sådant sätt att samtliga individer förstår (Cantrell & Matula 2009).  

 

För att sjuksköterskan ska kunna undvika kommunikationssvårigheter i vårdandet och 

bemötandet av barn ansågs det viktigt att individanpassa kommunikationen (Cantrell & 
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Matula 2009, Zwaanswijk et al. 2011, Citak et al. 2013, França et al. 2013, Weinstein & 

Henrich 2013). Detta är viktigt i samtliga möten med patienter, oberoende av ålder. Dock är 

det extra viktigt att göra detta då patienten är ett barn eftersom det ofta finns markanta 

skillnader gällande individernas utveckling och erfarenheter i denna patientgrupp (Weinstein 

& Henrich 2013, Olmstead et al. 2014). Det är inte ovanligt att barnets ålder inte 

överensstämmer med det faktiska ordförråd som denne innehar. Detta innebär att 

sjuksköterskan i sin roll, på ett mer ingående sätt, måste observera barnens individuella 

skillnader i olika situationer (Citak et al. 2013). I en annan studie styrks detta då det framkom 

att barn, beroende på grad av erfarenhet, har olika stor förståelse för symtom och den 

bakomliggande sjukdomen (Vatne et al. 2010). För att barnet ska förstå innebörden av sin 

sjukdom och kunna vara delaktig i den egna vården krävs det att sjuksköterskan tar hänsyn till 

dessa skillnader. I kombination med detta är det viktigt att sjuksköterskan finns där som ett 

stöd för barnet och är medveten om att även dessa handlingar bör individanpassas. 

Handlingarna kan exempelvis innefatta att trösta, lyssna på patienten, visa empati och 

medlidande eller att hålla barnets hand. Den icke-verbala kommunikationen, så som att hålla 

barnets hand, framstod vara minst lika viktig som den verbala kommunikationen i 

sjuksköterskans roll (Weinstein & Henrich 2013). Detta är något som författarna till 

föreliggande litteraturstudie håller med om då sjuksköterskans kroppsspråk och ansiktsuttryck 

är det som ger barnet det första intrycket vid varje möte. Det är även viktigt att den icke-

verbala kommunikationen anpassas utifrån individ och situation för att patienten ska känna att 

de individuella behoven tillgodoses (França et al. 2013). 

 

Individanpassad kommunikation beskrevs som en viktig del i skapandet av en god relation 

mellan sjuksköterska och patient (França et al. 2013). Andra centrala delar i skapandet av 

goda relationer är att sjuksköterskan inte enbart ser de medicinska faktorerna hos patienten 

utan även ser individen bakom patienten. En av deltagarna i studien gjord av Cantrell och 

Matula (2009) uppgav vikten av att sjuksköterskan såg människan bakom varje enskild 

patient och berättade positivt om hur denne tog sig tid till att konversera om vardagliga 

ämnen, exempelvis familjen, intressen och känslor om annat än sjukdomen. Deltagaren 

nämnde också hur betydelsefullt det var att sjuksköterskan kom in på salen enbart för att fråga 

hur patienten mådde utan att utföra medicinska handlingar eftersom detta ansågs bidra till en 

närmre relation mellan patienten och sjuksköterskan (Cantrell & Matula 2009). Att se den 

enskilde patienten som en människa och tillgodose dennes individuella behov nämns även 

som viktigt i en annan studie (Muckaden et al. 2011). Författarna anser att det som 
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sjuksköterska är viktigt att kunna skapa en närmre relation till barnet eftersom detta kan skapa 

tillit i vårdandet. Detta styrks även i studierna gjorda av França et al. (2013), Weinstein och 

Henrich (2013) och Olmstead et al. (2014).  

 

En god relation är inte enbart viktig för patienten utan även för sjuksköterskan då detta krävs 

för att denne ska kunna ta del av och förstå barnets tankar och upplevelser. Genom att förstå 

hur barnet tänker har sjuksköterskan möjlighet att individanpassa vårdandet utifrån barnets 

behov samt önskemål och därmed skapa ett förtroende och kunna ge en så god vård som 

möjligt. I och med skapandet av en förtroendefull relation kan rädslan hos barnet minska 

vilket i sin tur kan förenkla sjuksköterskans arbete med barnet (França et al. 2013, Weinstein 

& Henrich 2013, Olmstead et al. 2014). För att skapa möjlighet för en god relation krävs tid 

och kunskap från sjuksköterskan. Det kan vara en lång process innan barnet känner sig 

tillräckligt trygg med sjuksköterskan som i ett inledande skede av relationen är en okänd 

person (Olmstead et al. 2014).  

 

För att underlätta skapandet av en god relation och undvika negativ påverkan på denna är det 

viktigt att sjuksköterskan visar empati samt är flexibel och lyhörd gällande barnets vilja. Med 

detta i åtanke är det av största vikt att inte tvinga barnet till behandlingar och procedurer 

(Zwaanswijk et al. 2011, McInally et al. 2012, Weinstein & Henrich 2013). Om inte hänsyn 

tas till barnet och dennes vilja är det en överhängande risk att relationen raseras. Därmed är 

det viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om denna risk. En relation som en gång raserats 

är mer skör och kräver därmed mer arbete för att återfå den tillit som tidigare existerat 

(Cantrell & Matula 2009, Olmstead et al. 2014). I studien utförd av Cantrell och Matula 

(2009) exemplifierades detta av en av deltagarna, en ung vuxen som friskförklarats från sin 

barncancer. Denne berättade om en situation där en sjuksköterska gav löfte om att komma 

tillbaka och säga hej då vid arbetspassets slut. Dock glömde sjuksköterskan detta, vilket av 

deltagaren beskrevs som förödande för relationen och något som denne minns som smärtsamt 

även 20 år efter händelsen (Cantrell & Matula 2009). Författarna till denna litteraturstudie 

tycker att detta exempel ger en bra bild av hur viktigt det kan vara att inte bryta ett löfte 

gentemot patienten och faktiskt hålla det som lovas. 

 

Inom den goda relationen till barnet är det viktigt att se till att föräldrar och övriga närstående 

inte blir åsidosatta. Sjuksköterskan bör vara flexibel och lyhörd även i bemötandet av dessa 

eftersom de påverkas av barnets sjukdom samt innehar en stor roll i barnets liv och 
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vårdprocess (Cantrell & Matula 2009, Anderzén-Carlsson et al. 2010). Detta styrks även i en 

annan studie där författarna beskriver att samtliga familjemedlemmar påverkas då ett barn 

drabbas av cancer (Houtzager et al. 1999). Att vara vuxen och drabbas av en allvarlig 

sjukdom skiljer sig från när ett barn drabbas. Även behovet av stöd skiljer sig beroende på 

patientens ålder och erfarenhet, något som styrks av Barncancerfonden (2014a) och Erickson 

et al. (2010). Författarna till föreliggande studie anser att vuxna patienter har en annan 

förmåga än vad barn har gällande hantering av information, behandling och oväntade 

situationer, vilket kan leda till att de vuxna har lättare att skapa en helhetsbild av situationen. 

Hos barn finns inte alltid kunskapen angående hantering av information och oväntade 

situationer. Detta innebär att de närstående har en betydligt större roll i en situation när ett 

barn drabbas av en allvarlig sjukdom. Författarnas åsikter styrks av Finch och Gibson (2009). 

I och med att de närstående, i de flesta fall, sedan tidigare har byggt upp en god och tillitsfull 

relation till barnet är det lättare för denne att få barnet att lyssna och förstå situationen. Då 

barnet ständigt iakttar, och känner av, de närståendes handlingar och känslor är det av största 

vikt att de närstående känner tillit och trygghet gentemot sjuksköterskan (Anderzén-Carlsson 

et al. 2010). Om detta inte uppnås försvåras skapandet av den förtroendefulla relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten (Olmstead et al. 2014). Detta styrks i studien gjord av 

Anderzén-Carlsson et al. (2010) där de deltagande föräldrarna uppgav vikten av att 

sjuksköterskan gav de närstående stöd i hanteringen av svåra och utmanande situationer. 

Deltagarna ansåg även att detta stöd kunde minska barnets rädsla och leda till en ökad 

trygghet i relationen mellan barnet och sjuksköterskan (Anderzén-Carlsson et al. 2010). 

 

Som tidigare nämnts kan ett litet snedsteg från sjuksköterskan göra att relationen mellan 

denne och barnet blir lidande (Cantrell & Matula 2009, Olmstead et al. 2014). På samma sätt 

kan relationen mellan sjuksköterskan och de närstående bli lidande om de närstående upplever 

sjuksköterskans handlingar som felaktiga och icke-empatiska (Anderzén-Carlsson et al. 2010, 

Zwaanswijk et al. 2011). I en studie (El Malla et al. 2013) beskrivs det hur föräldrar som fått 

den information och det stöd de kände behov av i början av barnets behandling, upplevde 

större tillit gentemot sjuksköterskan under resterande vårdtid (El Malla et al. 2013). Vid brist 

av tillit, och om de närstående upplevt sjuksköterskans handlingar som felaktiga, kan 

relationen mellan barnet och sjuksköterskan raseras på grund av att barnet känner de 

närståendes opålitlighet gentemot sjuksköterskan (Anderzén-Carlsson et al. 2010). Därför 

anser författarna till denna studie att det är av största vikt att som sjuksköterska se skapandet 

av relationer till både patient och de närstående som en viktig del av rollen, vilket styrks av 
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flertalet studier (Cantrell & Matula 2009, Zwaanswijk et al. 2011, McInally et al. 2012, 

França et al. 2013, Weinstein & Henrich 2013, Olmstead et al. 2014). 

 

Att underlätta vid smärtsamma och obehagliga procedurer är en viktig del i sjuksköterskans 

roll i vårdandet och bemötande av barn med cancer (Zwaanswijk et al. 2011, McInally et al. 

2012, Weinstein & Henrich 2013). I samband med dessa procedurer är det viktigt att i rollen 

som sjuksköterska involvera de närstående genom att ge information angående kommande 

procedur och behandling (Weinstein & Henrich 2013). Dock är det av största vikt att 

informationen även anpassas till barnet så att denne förstår och är väl förberedd för vad som 

komma skall (Cantrell & Matula 2009, Zwaanswijk et al. 2011, Weinstein & Henrich 2013, 

Citak et al. 2013, França et al. 2013). Att informera inför smärtsamma och obehagliga 

procedurer uppgavs av sjuksköterskorna i ett flertal studier vara förstahandsvalet för att 

underlätta i dessa situationer (Weinstein & Henrich 2013, Olmstead et al. 2014). Författarna 

till föreliggande litteraturstudie vill belysa hur viktigt det är att som sjuksköterska ha 

möjlighet att ta den tid som behövs för att informera barnet om kommande procedur. Detta 

eftersom information är en viktig del för att kunna underlätta vid smärtsamma och obehagliga 

procedurer. Att det är viktigt att underlätta och förbereda barnet inför dessa procedurer styrks 

också i en studie (Hedström et al. 2003) där det beskrivs att barnens oro ofta är större gällande 

medicinska procedurer än vad den är för själva sjukdomen. Weinstein och Henrich (2013) 

beskriver andra metoder som kan användas för att förbereda barnet inför smärtsamma och 

obehagliga procedurer. Dessa metoder kan innebära att barnet tillsammans med 

sjuksköterskan eller en närstående exempelvis får läsa en bok eller leka med en docka. Med 

hjälp av dessa metoder kan barnet förberedas genom att denne får en ökad förståelse för sin 

sjukdom och den kommande proceduren (Weinstein & Henrich 2013).  

 

Förutom att informera barn och närstående inför procedurer som kan upplevas obehagliga 

belyste sjuksköterskor vikten av att finnas där som ett stöd för barnet (Olmstead et al. 2014). 

Sjuksköterskor uppgav betydelsen av att stödja patienten, inte enbart under den pågående 

proceduren, utan även före och efter denna (Weinstein & Henrich 2013). I en studie (Cantrell 

& Matula 2009) exemplifierade en av deltagarna hur betydelsefullt stödet som gavs innan 

proceduren var. Återigen betonades vikten av att sjuksköterskan såg människan bakom 

patienten och, utöver det medicinska, tog ansvar för dennes psykiska välmående. Deltagaren 

beskrev hur sjuksköterskan med hjälp av enkla metoder utan medicinsk effekt, exempelvis 

lek, minskade obehaget inför den kommande proceduren (Cantrell & Matula 2009).  



 

20 
 

 

Lek i olika former var också något som användes för att distrahera barnet under tiden som den 

smärtsamma och obehagliga proceduren genomfördes. I dessa situationer ansågs det även 

vara viktigt med individanpassning då samtliga barn har olika erfarenheter och behov 

(Cantrell & Matula 2009, Zwaanswijk et al. 2011, Weinstein & Henrich 2013, Citak et al. 

2013, França et al. 2013, Olmstead et al. 2014). Detta är något som författarna till 

föreliggande litteraturstudie håller med om och som styrks i ytterligare en studie (Depianti et 

al. 2014). Även i en annan studie beskrivs det hur olika distraktionsmetoder fungerade olika 

bra beroende på barnets ålder (Landier & Tse 2010). De olika metoder som användes för att 

distrahera barnet var både passiva och aktiva. De passiva metoderna innebar bland annat 

lyssna på musik, läsa böcker och titta på TV medan de aktiva strategierna innefattade att 

berätta sagor för barnet, sjunga och leka (Weinstein & Henrich 2013). Effektiviteten av att 

använda olika distraktionsmetoder i samband med smärtsamma och obehagliga procedurer 

bevisades även i en annan studie (Hedén et al. 2009) där de jämförde enbart farmakologisk 

behandling med farmakologisk behandling i kombination med icke-farmakologiska 

distraktionsmetoder. Kombinationen av farmakologisk behandling och icke-farmakologisk 

distraktion, exempelvis lek, visade sig vara mer effektiv för att minska rädsla och stress hos 

barnet under proceduren än vad enbart farmakologisk behandling var (Hedén et al. 2009).   

 

Olmstead et al. (2014) skriver att individanpassning gällande distraktionsmetoder innefattar 

att anpassa metod utifrån individens dagsform och aktuell situation. Detta innebär att 

sjuksköterskan i sin roll ska vara flexibel och inte enbart välja distraktionsmetod på rutin. 

Bara för att en distraktionsmetod har fungerat för ett specifikt barn vid en tidigare procedur 

betyder det inte att den metoden fungerar vid varje tillfälle. Att använda sig av samma 

distraktionsmetod, exempelvis såpbubblor, vid samma typ av procedur kan leda till att barnet 

förknippar denna distraktion med kommande procedur (Olmstead et al. 2014). Författarna till 

denna litteraturstudie anser att detta kan vara både positivt och negativt. Det kan vara positivt 

eftersom barnet då kan veta vad som komma skall och är medveten om hur lång tid 

proceduren kommer pågå. Det kan också vara negativt eftersom barnet kan förknippa den 

specifika distraktionen med den smärta och det obehag som proceduren vanligtvis medför. Att 

underlätta vid smärtsamma och obehagliga procedurer ansågs viktigt i flera studier (Kazak et 

al. 1997, Olmstead et al. 2014) då procedurerna annars kan leda till att barnets framtida 

vårdsituationer påverkas negativt då traumatiska minnen kan uppstå (Kazak et al. 1997, 

Olmstead et al. 2014). 
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Det är viktigt att som sjuksköterska inneha kunskap om, och därmed känna sig säker i, 

medicintekniska moment. I detta ingår också erfarenhet som en viktig del eftersom det skapar 

en trygghet för sjuksköterskan i dennes arbete (Olmstead et al. 2014). I en annan studie 

framkom det att erfarenhet inom ett specifikt område medförde en högre grad av kunskap 

inom samma område (Enskär et al. 2007). De praktiska färdigheterna är något som 

sjuksköterskorna uppgav att de ständigt ville utveckla och förbättra (McInally et al. 2012, 

Weinstein & Henrich 2013, Gibson et al. 2013, Warnock et al. 2013). En ökad trygghet i 

arbetet ansågs hjälpa sjuksköterskan i situationer där barnet krävde uppmärksamhet på grund 

av exempelvis oro eller rädsla (Olmstead et al. 2014). Även Gibson et al. (2013) nämnde 

vikten av god kunskap och utbildning för att sjuksköterskan skulle känna sig säkrare i olika 

moment och behandlingssituationer där fokus inte enbart riktades mot de medicinska 

momenten (Gibson et al. 2013). Cantrell och Matula (2009) skriver att god kunskap inte 

enbart är viktigt för sjuksköterskan i dennes roll utan även en viktig del för patienten. Detta 

eftersom god kunskap hos sjuksköterskan ofta förknippas med ett säkert arbetssätt (Cantrell & 

Matula 2009). I en annan studie nämns även erfarenhet som en viktig del i ett säkert arbetssätt 

då detta kan leda till att god kunskap erhålls (Hollis 2005). Författarna till denna 

litteraturstudie anser att detta är något som ger patienten en ökad trygghet samt kan leda till 

fler positiva vårdupplevelser för patienten. Olmstead et al. (2014) skriver att när 

sjuksköterskan istället uppfattade sin kunskap som bristande upplevde denne att barnet fick en 

ökad känsla av obehag i samband med behandling och procedurer (Olmstead et al. 2014). I 

studierna av Citak et al. (2013) och Olmstead et al. (2014) uppgav sjuksköterskor att den 

bristande kunskapen inom yrkets olika områden kunde leda till känslomässig och moralisk 

stress. Bristen på kunskap ansågs även kunna leda till en känsla av inkompetens och 

utmattning, vilket i sin tur bidrog till att situationer som framkallade dessa känslor undveks 

(Citak et al. 2013, Olmstead et al. 2014). 

 

Ett flertal studier belyste vikten av att som sjuksköterska ha god kunskap och hög kompetens i 

vårdandet och bemötandet av cancersjuka barn (Cantrell & Matula 2009, Gibson et al. 2013, 

Citak et al. 2013, Olmstead et al. 2014). Kunskap och utbildning inom området är viktigt för 

att sjuksköterskan ska erhålla en ökad förståelse för patientgruppens beteende, exempelvis i 

kommunikation och olika relationer (McInally et al. 2012). Författarna till föreliggande studie 

anser att en ökad förståelse för barn som patientgrupp är betydelsefull för sjuksköterskan 

eftersom deras sätt att vara och förstå skiljer sig gentemot de vuxna, vilket även nämns som 
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viktigt i ett flertal studier (Cantrell 2007, Finch & Gibson 2009). Bradley Eilertsen et al. 

(2009) skriver att det som sjuksköterska är viktigt att känna till barns behov av rutin och 

struktur i vardagen, något som även bör appliceras i vårdandet av denne. Det ingår i 

sjuksköterskans roll att tillgodose barnets behov av rutin och struktur inom vården trots att 

dessa behov inte alltid tillfredsställs i hemmet. Detta är viktigt för att vårdupplevelsen ska bli 

mer lätthanterlig för barnet (Bradley Eilertsen et al. 2009).  

 

Att god kunskap i vårdandet och bemötande av barn med cancer är av största vikt 

framkommer i flertalet studier (Cantrell & Matula 2009, McInally et al. 2012, Gibson et al. 

2013, Citak et al. 2013, Olmstead et al. 2014). Dock angav deltagarna i studien gjord av 

Cantrell och Matula (2009) att den medicinska kunskapen kunde upplevas betydelselös om 

sjuksköterskan inte förmådde besvara barnets behov av närhet och social samvaro (Cantrell & 

Matula 2009). Detta är något som författarna till denna litteraturstudie anser är viktigt att som 

sjuksköterska ha i åtanke vid vårdande och bemötande av barn med cancer. När ett barn 

känner tillit gentemot sjuksköterskan kan närhet och social samvaro skapas på ett lättare sätt. 

Bradley Eilertsen et al. (2009) och Weinstein och Henrich (2013) skriver att tillit lättare kan 

uppstå genom att minska antalet sjuksköterskor som är delaktiga i vårdandet av barnet. De 

sjuksköterskor som är ansvariga för vårdandet måste kunna samarbeta och vara överens 

gällande de mål som eftersträvas (Bradley Eilertsen et al. 2009, Weinstein & Henrich 2013). 

Detta ökar tryggheten för både barnet och de närstående samtidigt som det leder till ett bättre 

samarbete inom arbetsgruppen (McInally et al. 2012). Färre huvudansvariga sjuksköterskor 

för barnet kan även leda till att sjuksköterskorna får mer tid till varje enskild patient, vilket 

Gibson et al. (2013) beskriver vikten av då exempelvis kommunikation upptar en stor del av 

sjuksköterskans tid.  Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att ett mindre antal 

ansvariga sjuksköterskor per patient kan leda till ett mindre antal patienter per sjuksköterska 

att ansvara för. Detta kan i sin tur leda till att sjuksköterskan får större möjlighet att spendera 

ytterligare tid på kommunikation utan att uppleva mer stress i övriga arbetsuppgifter, 

exempelvis vid administrering av läkemedel. Detta styrks i studien gjord av Gibson et al. 

(2013). 

4.2.2 Resultatet kopplat till den teoretiska referensramen 

En framstående del i sjuksköterskans roll är att se hela människan som en individ och inte 

enbart som en patient med en diagnos (Cantrell & Matula 2009). Andra viktiga delar i rollen 

som sjuksköterska är att kunna kommunicera samt undvika att patienten utsätts för onödigt 
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lidande (Warnock et al. 2013, Olmstead et al. 2014). Detta kan kopplas till Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori där varje individ beskrivs som unik med fokus på patientens upplevelse av 

lidande, kommunikation och relationer (Travelbee 1971, George 2010, Hansson et al. 2011). 

Även i Katie Erikssons omsorgsteori identifieras detta då människa, hälsa och omsorg ingår 

som centrala begrepp. Genom att utgå från patientens individuella behov kan dennes 

delaktighet i vården stärkas (Jahren-Kristoffersen et al. 2006, Eriksson 2014). Även i 

föreliggande studies resultat framkommer vikten av att patientens individuella behov ska 

tillgodoses. Detta innefattar att relevant information ska ges på ett anpassat sätt utifrån den 

mottagande individen. Det innebär även att patienten ska ha möjlighet att vara delaktig i de 

beslut som ska tas gällande den egna vården (Cantrell & Matula 2009, Zwaanswijk et al. 

2011). Att som patient vara delaktig i den egna vården och ha möjlighet till konversation 

angående de känslor som kan uppstå i samband med sjukdomen, samt att ha en förtroendefull 

relation till sjuksköterskan är viktigt för att patienten ska få en så bra vårdupplevelse som 

möjligt (McInally et al. 2012, França et al. 2013, Weinstein & Henrich 2013, Olmstead et al. 

2014). I Travelbees teori nämns hur viktigt det är att ta hänsyn till patientens upplevelser 

istället för att enbart inrikta sig på dennes diagnos. Travelbees teori fokuserar också på 

samspelet och relationer mellan människor och belyser hur detta kan påverka patientens 

välmående (Travelbee 1971, George 2010). Även Eriksson beskriver hur patienten kan finna 

mod och styrka i sjukdomen och tillhörande behandling med hjälp av bekräftelse från en 

annan människa, exempelvis sjuksköterskan och närstående (Jahren-Kristoffersen et al. 2006, 

Eriksson 2014). Som barn är det extra viktigt att få bekräftelse och stöd från flera olika håll 

eftersom den egna förståelsen och kunskapen angående situationen inte alltid räcker till 

(Anderzén-Carlsson et al. 2010). Genom att som sjuksköterska arbeta mot samma mål som 

övriga personer i vårdteamet får barnet bekräftelse om att sjuksköterskan känner trygghet i 

arbetet och därmed har barnet lättare att skapa tillit gentemot denne (Bradley Eilertsen et al. 

2009, França et al. 2013). Erikssons teori handlar centralt om att vårda, leka och lära (Berg & 

Kisthinios 2007, Eriksson 2014). Lek framkommer, i föreliggande studie, som en viktig del i 

sjuksköterskans roll i vårdandet och bemötande av barn med cancer. Detta används främst för 

att underlätta vid smärtsamma och obehagliga procedurer (Cantrell & Matula 2009, Weinstein 

& Henrich 2013, Olmstead et al. 2014). I denna studie framförs även lära som en central del i 

sjuksköterskans roll då innehavandet av kunskap är betydelsefullt för att sjuksköterskan ska 

känna säkerhet i arbetet och därmed öka tryggheten hos patienten och dennes närstående 

(Gibson et al. 2013, Citak et al. 2013). 
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4.2.3 Granskning av den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod  

Utifrån den metodologiska frågeställningen granskades de i studien ingående artiklarnas 

datainsamlingsmetod. Detta genomfördes för att undersöka om de ingående studiernas 

insamlingsmetod var relevant till respektive studies syfte och frågeställningar.  

 

Av de fyra studier (Bradley Eilertsen et al. 2009, Cantrell & Matula 2009, Anderzén-Carlsson  

et al. 2010, Citak et al. 2013) som på något sätt använde fokusgruppsintervjuer som 

datainsamlingsmetod var det tre som presenterade hur många deltagare varje grupp bestod av. 

Deltagarantalet varierade från två till åtta personer per grupp (Cantrell & Matula 2009, 

Anderzén-Carlsson et al. 2010, Citak et al. 2013). I studien gjord av Bradley Eilertsen et al. 

(2009) angavs inte antalet deltagare i varje fokusgrupp. Enligt Polit och Beck (2012) är 

fokusgruppsintervjuer en datainsamlingsmetod som blir allt mer vanlig vid forskning inom 

hälsa. Rekommendationerna för antalet deltagare i en fokusgrupp är minst fyra personer. Då 

mer känsliga ämnen ska diskuteras rekommenderas ett deltagarantal på ungefär fem personer. 

Det anges även som rekommendation att gruppen ska vara så homogen som möjligt. Detta för 

att deltagarna ska känna trygghet i att uttrycka och diskutera sina känslor och tankar angående 

ämnet (Polit & Beck 2012).  I studien av Anderzén-Carlsson et al. (2010) angavs 

deltagarantalet vara mellan två och fem personer per fokusgrupp, vilket författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser kan ha påverkat resultatet i deras studie. Detta eftersom ett 

deltagarantal på två personer kan leda till att meningen med en fokusgruppsintervju går 

förlorad på grund av att utbyte av information och tankar mellan deltagarna blir bristande. 

Författarnas tankar styrks av Polit och Beck (2012) som menar att ett deltagarantal under fyra 

personer per fokusgrupp kan innebära att interaktionen mellan deltagarna blir otillräcklig. 

Polit och Beck (2012)  beskriver även att plats för intervjuerna bör väljas med noggrannhet 

för att deltagarna ska känna sig bekväma i intervjusituationen. Författarna till denna 

litteraturstudie anser att deltagarnas önskemål gällande tid och rum för intervjun ska 

tillgodoses i största möjliga mån. Dock kan detta vara svårt att uppnå vid 

fokusgruppsintervjuer då det är många viljor att ta hänsyn till. Val av plats är av största vikt 

oavsett vem som väljer då valet av en plats som förknippas med negativa upplevelser kan 

påverka resultatet av intervjuerna. Polit och Beck (2012) beskriver, förutom deltagarantal och 

platsen för intervjun, också vikten av att en moderator finns med och leder 

fokusgruppsintervjun. Detta är viktigt för att samtliga deltagare ska ha möjlighet att komma 

till tals (Polit & Beck 2012). I studien gjord av Anderzén-Carlsson et al. (2010) beskrevs det 
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hur deltagarna ombads prata fritt angående det aktuella ämnet samt att moderatorn såg till att 

fördela ordet så att alla i fokusgruppen var delaktiga. 

 

Förutom fokusgruppsintervjuer använde Cantrell och Matula (2009) även telefonintervjuer 

som datainsamlingsmetod. Polit och Beck (2012) rekommenderar telefonintervju som 

insamlingsmetod främst då intervjuerna är korta och specifika, men inte då det aktuella ämnet 

är för personligt (Polit & Beck 2012). Med stöd från detta ifrågasätter författarna till 

föreliggande litteraturstudie Cantrell och Matulas (2009) val av datainsamlingsmetod då 

ämnet kan anses känsligt beroende på deltagarnas egna erfarenheter. Dock förklarade Cantrell 

och Matula (2009) att telefonintervjuer använts som datainsamlingsmetod eftersom deltagarna 

inte hade möjlighet att närvara vid de tänkta fokusgruppsintervjuerna. Detta, i kombination 

med tydliga angivelser för tidsåtgången för intervjuerna, gör att författarna till denna 

litteraturstudie förstår och stödjer valet av tillvägagångssätt.        

 

Polit och Beck (2012) skriver att semistrukturerade intervjuer används som 

datainsamlingsmetod då forskarna är medvetna om vilket ämne som ska beröras och vilka 

frågor de vill ställa, men inte vilka svar som kan förväntas från deltagarna. I en 

semistrukturerad intervju har den som intervjuar en viktig roll för att rätt data ska 

tillhandahållas. Det är viktigt att uppmuntra informanten genom att ställa öppna frågor. Målet 

med detta tillvägagångssätt är att erhålla så djup och detaljerad information som möjligt 

angående det aktuella ämnet (Polit & Beck 2012). I samtliga tre artiklar där semistrukturerade 

intervjuer använts som datainsamlingsmetod angavs hur intervjuerna gått till samt platsen för 

dessa (McInally et al. 2012, França et al. 2013, Olmstead et al. 2014). I studierna gjorda av 

França et al. (2013) och Olmstead et al. (2014) fick deltagarna själva välja plats för intervjun. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att detta är bra eftersom deltagarna då kan 

välja en plats som för dem är lättillgänglig och känns trygg. Dock kan det även vara en 

nackdel att valet av plats görs av deltagarna då de kan välja att genomföra intervjun under 

arbetstid för att inte behöva göra det under fritiden. Detta kan innebära att informanten blir 

störd och/eller känner sig stressad i intervjusituationen. I studien av McInally et al. (2012) 

genomfördes intervjuerna på deltagarnas arbetsplatser under arbetstid, dock anges inte om 

deltagarna valt den aktuella platsen för intervjun själv. Det var endast i studien av Olmstead et 

al. (2014) som tidsåtgången för intervjuerna angavs. Författarna till föreliggande studie anser 

att det är en brist i datainsamlingsmetoden att inte ange hur länge intervjuerna har pågått 
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eftersom det utan den informationen är svårt att avgöra kvaliteten på intervjun samt om alla 

deltagare tillägnats samma tid. 

 

Polit och Beck (2012) beskriver enkätundersökning som en bra metod då forskarna vill ha ett 

stort deltagarantal och ett resultat som är överförbart till andra människor i liknande 

situationer. Det används även för att bevara deltagarnas anonymitet (Polit & Beck 2012). 

Samtliga fyra artiklar med enkätundersökning som datainsamlingsmetod (Zwaanswijk et al. 

2011, Gibson et al. 2013, Warnock et al. 2013, Weinstein & Henrich 2013) beskrev hur 

enkäterna var strukturerade. Warnock et al. (2013), Gibson et al. (2013) samt Weinstein och 

Henrich (2013) angav hur enkäterna besvarades, det vill säga elektroniskt eller manuellt. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det finns fördelar och nackdelar med 

både elektroniska och manuella enkäter. Den främsta fördelen med att besvara enkäten 

elektroniskt är att den är mer lättillgänglig för deltagarna, vilket kan resultera i ett större 

deltagarantal. Nackdelen är att det kan vara svårt att nå ut till vissa populationer, exempelvis 

personer som inte har tillgång till dator. Fördelen med manuell svarsmetod är att det är lättare 

att få en bredare grupp av deltagare eftersom det inte krävs något elektroniskt hjälpmedel för 

att svara på enkäten. Att besvara en manuell enkät kan vara mer tidskrävande, vilket kan ses 

som en nackdel. I två av artiklarna (Warnock et al. 2013, Weinstein & Henrich 2013) 

presenterades också hur lång tid deltagarna hade till sitt förfogande för att besvara enkäten. 

Författarna till denna litteraturstudie menar att det är viktigt att hitta en balans i hur lång 

respektive kort tid deltagarna har till sitt förfogande för att svara på enkäten. Zwaanswijk et 

al. (2011) uppgav hur språket i de i studien ingående enkäterna anpassades utifrån 

mottagargrupp för att minska risken för feltolkning, vilket enligt författarna till föreliggande 

studie anses vara positivt. Dock kan det även vara negativt då innebörden i de olika 

meningarna kan förändras utan forskarnas vetskap.     

 
4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie valde att göra en litteraturstudie med deskriptiv design för 

att kunna sammanställa den forskning som finns inom området gällande sjuksköterskans roll i 

vårdandet och bemötandet av barn med cancer. För att finna de vetenskapliga artiklar som 

utgör föreliggande studies resultat genomfördes artikelsökningar i databaserna Cinahl, 

PubMed och Scopus. Polit och Beck (2012) belyser vikten av att använda ett stort antal 

databaser vid sökning av vetenskapliga artiklar för att få ett så stort urval av forskning som 

möjligt. Detta är något som författarna till denna studie tog hänsyn till då tre databaser 
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inkluderades i studien. Det antal sökträffar som framkom i de tre valda databaserna ansågs ge 

ett tillräckligt brett utfall för att kunna svara på denna studies syfte och frågeställningar. De 

sökord som användes vid sökningarna i tidigare nämnda databaser valdes utifrån föreliggande 

studies syfte och frågeställningar. Till en början användes Nurses role, Child och Neoplasms 

som MeSH-termer för att sökningarna på så sätt skulle resultera i mer specifika artiklar. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie ansåg dock att dessa sökningar inte resulterade i 

tillräckligt specifika sökresultat sett till studiens syfte samt frågeställningar och valde därför 

att ersätta dessa med fritextsökningar. Övriga för studien centrala begrepp går ej att återfinna 

som MeSH-termer utan att innebörden av dessa förändras. Därmed valde författarna till denna 

studie att endast genomföra fritextsökningar med de valda sökorden i olika kombinationer.   

 

För att sökningarna skulle resultera i artiklar motsvarande de centrala delarna i denna studies 

syfte genomfördes kombinerade sökningar med den booleska termen AND och olika 

kombinationer av sökord. Alla sökningar i samtliga databaser innefattade till en början ordet 

Nursing. Då varje enskild sökkombination innehållandes detta ord, Nursing, resulterade i ett 

antal sökträffar överstigande 150 stycken valde författarna att exkludera denna term och 

ersätta den med Caring och Attitudes. Detta för att täcka, de i studien centrala, begreppen 

vårdande och bemötande. Även sökkombinationen Nurse AND child AND cancer resulterade 

i ett antal sökträffar överstigande 150 artiklar i databaserna PubMed och Scopus, dessa 

artiklar är inte inräknade i det totala antalet sökträffar i respektive databas. Detta redovisas 

även med dubbel trunkering (**) i Tabell 1 (Bilaga 1). I PubMed och Scopus valde författarna 

att exkludera denna specifika kombination av sökord för att, utifrån den tid som givits till 

föreliggande studie, ha möjlighet att bearbeta de vetenskapliga artiklarnas innehåll. Dock kan 

beslutet om att välja bort de sökträffar som resulterade i över 150 artiklar ha lett till att artiklar 

relevanta för denna studies syfte negligerades. En annan faktor som kan ha påverkat 

sökningarnas utfall är att endast artiklar på svenska och engelska valdes att inkluderas i 

föreliggande studie. Detta kan ha resulterat i ytterligare bortfall av relevanta artiklar. 

Författarna valde att exkludera de artiklar som inte ansågs etiskt försvarbara. Detta utfördes 

genom att de i studien ingående artiklarnas etiska godkännanden granskades. Författarna till 

denna studie valde att begränsa artikelsökningarna till artiklar publicerade mellan år 2009 och 

år 2014. Anledningen till varför inga artiklar publicerade innan år 2009 inkluderades i studien 

var för att författarna till föreliggande studie ville att den forskning som framkom skulle vara 

så aktuell som möjligt. Författarna valde att begränsa sökningarna till artiklar publicerade 

fram till och med år 2014 eftersom insamling av data påbörjades i slutet av detta år. Det finns 
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både för- och nackdelar med dessa begränsningar. Fördelarna är att sökresultatet blir mer 

aktuellt och nackdelarna är att tidigare/senare forskning som fortfarande är relevant går 

förlorad. Användningen av inklusions- och exklusionskriterier kan vara positivt då sökningen 

smalnas av och blir mer specifik. Dock kan det även vara negativt eftersom relevanta artiklar, 

trots noggrant val av inklusions-/exklusionskriterier, kan falla bort (Polit & Beck 2012).  

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att använda artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats för att på så sätt erhålla ett bredare och mer varierat resultat. Att en 

kombination av dessa ansatser leder till en ökad bredd i resultatet styrks även av Polit och 

Beck (2012). Författarna till denna studie menar att de varierande undersökningsgrupperna 

och de olika länderna för utförandet av de i resultatet ingående studierna är en styrka för 

trovärdigheten i föreliggande litteraturstudie. Författarna anser även att möjligheten till 

överförbarhet ökar i och med dessa variationer. Generaliserbarheten i en kvalitativ studie är i 

normala fall relativt låg, men utifrån samstämmigheten i de i studien ingående kvalitativa och 

kvantitativa studierna menar författarna att överförbarheten till övriga populationer stiger. Vid 

bearbetning av de i studien ingående artiklarna granskades dessa enskilt av författarna vilket 

anses ha minskat risken för feltolkning och bortfall av relevant fakta. Författarna genomförde 

sedan en gemensam sammanställning av artiklarnas innehåll. De fakta som tolkats olika vid 

den enskilda granskningen bearbetades ytterligare gemensamt. Detta för att tillsammans 

kunna identifiera den fakta som ansågs relevant för föreliggande litteraturstudies syfte och 

frågeställningar.    

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Föreliggande studie beskriver sjuksköterskans roll i vårdandet och bemötandet av barn med 

cancer. Det anses viktigt att ha kännedom angående detta då det inom sjukvården inte är 

ovanligt att komma i kontakt med denna patientgrupp. Denna studie belyser vikten av att som 

sjuksköterska kunna kommunicera, skapa goda och tillitsfulla relationer, underlätta vid 

smärtsamma och obehagliga procedurer samt vikten av att inneha kunskap och erfarenhet. Det 

framkommer även i föreliggande studie att bemötande är av största vikt i vårdandet av denna 

patientgrupp. Resultatet i denna litteraturstudie kan bidra till en ökad förståelse för hur 

vårdandet och bemötandet kan ha inverkan på det sjuka barnets vårdupplevelse och 

välmående samt vilken roll sjuksköterskan har i detta arbete. 
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4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns sedan tidigare mycket forskning gällande sjuksköterskans roll i vårdandet och 

bemötandet av barn med cancer. Forskningen har berört sjuksköterskans roll utifrån bland 

annat patientens, dennes föräldrars och sjuksköterskans egna perspektiv. Det är främst 

sjuksköterskans egen syn på rollen som behandlats i befintlig forskning. Därmed anser 

författarna till föreliggande litteraturstudie att det finns ett behov av fortsatt forskning för att 

ytterligare belysa, identifiera och utvärdera sjuksköterskans roll utifrån det sjuka barnets och 

dess närståendes perspektiv. Denna forskning kan bland annat leda till att sjuksköterskan i sitt 

yrke kan få ett mer öppet förhållningssätt gentemot sin roll.  

 

4.6 Slutsats 

I vårdandet och bemötandet av barn med cancer har sjuksköterskan en viktig roll. För att 

kunna ge en så god vård som möjligt till denna patientgrupp är det viktigt att som 

sjuksköterska inneha kunskap och erfarenhet inom det aktuella området. En annan viktig del i 

sjuksköterskans roll är att kunna kommunicera och anpassa kommunikationen utifrån 

individen. Individanpassning är viktigt då samtliga patienter innehar olika behov och 

erfarenheter och därmed olika möjligheter att förstå. Som sjuksköterska är det dessutom 

viktigt att kunna skapa goda och tillitsfulla relationer till patienterna och deras närstående. 

Detta för att de ska känna trygghet och förtroende gentemot sjuksköterskan och dennes arbete. 

Då vården av cancersjuka barn ofta innefattar långa och smärtsamma behandlingar är det i 

rollen som sjuksköterska även viktigt att kunna underlätta vid smärtsamma och obehagliga 

procedurer.  
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Tabell 1. Utfall av artikelsökning.  

Sökord Cinahl Pubmed Scopus 
 Antal 

träffar 
Valda 
källor* 

Antal 
träffar 

Valda 
källor* 

Antal 
träffar 

Valda 
källor* 

Nurses role 
AND child 

AND cancer 

11 1 54 2 77 1 

Caring 
AND child 

AND cancer 

27 2 110 1 105 1 

Attitudes 
AND child 

AND cancer 
AND nurses 

role 

3 1 15 0 45 0 

Nurse AND 
child AND 

cancer 

41 2 ** 0 ** 0 

Totalt antal 
artiklar 

82 6* 179 3* 227 2* 

* Dubbletter exkluderade 

** Sökkombinationen resulterade i över 150 träffar och räknas inte in i det totala antalet 

artiklar i tabellen  
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Figur 1. Redovisning av bortfall av artiklar i Cinahl, PubMed och Scopus. 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 3 

Tabell 2. Redovisning av artiklarnas författare, publiceringsår, titel, syfte, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. 
Författare, 
publ.år 

Titel Syfte Design Undersökningsgrupp 
(antal, ålder, kön) 

Datainsamlings-
metod 

Dataanalys- 
metod 

Anderzén-
Carlsson, A., 
Kihlgren, M., 
Svantesson, 
M. & Sorlie, 
V. 
 
2010 

Parental 
handling of 
fear in 
children with 
cancer; 
caring in the 
best interests 
of the child 

Att få en djupare 
förståelse för hur 
föräldrar till barn 
med cancer 
hanterar rädslan 
hos sina barn. 

Deskriptiv. 
 
Kvalitativ 
ansats. 

15 deltagare (föräldrar 
till barn med cancer) 
 
Deltagarnas ålder 
anges ej. 
 
Av deltagarna var 9 
kvinnor och 6 män.  

Fokusgrupps-
intervjuer där 
föräldrarna 
ombads prata fritt 
om sitt barns 
rädsla.  
 
Deltagarna 
delades in i 4 
fokusgrupper med 
2-5 deltagare i 
varje grupp. 3 av 
intervjuerna 
genomfördes på 
ett 
forskningscenter 
och en intervju 
hölls i ett 
konferensrum på 
ett hotell i 
Örebro, Sverige.  
 
Varje intervju 
varade i 2-3 
timmar.  

Hermeneutisk 
analys 

Bradley 
Eilertsen, M-
E., 
Kristiansen, 
K., Reinfjell, 
T., 
Rannestad, 
T., 
Indredavik, 
M. & Vik, T. 
 
2009 

Professional 
collaboration 
- support for 
children with 
cancer and 
their families 
- focus group 
interview - a 
source of 
information 
and 
knowledge - 
professionals' 
perspectives 

Att uvärdera 
PCM 
(Professional 
collaborative 
model) samt 
undersöka de 
yrkesverksamma
s generella syn 
på samarbete  

Deskriptiv. 
 
Kvalitativ 
ansats. 

18 deltagare som på 
något sätt tagit hand 
om cancersjuka barn. 
 
Ålder & kön anges ej. 

Fokusgrupps-
intervjuer 
 
Deltagarna 
delades in i 3 
fokusgrupper. 
Intervjuerna 
genomfördes i 
lokaler utanför 
sjukhusområdet i 
Trondheim.  
 
Varje fokusgrupp 
intervjuades en 
gång, intervjuerna 
varade i ungefär 
två timmar eller 
till dess att ingen 
mer relevant 
information 
framkom. 

Innehållsanalys 
 

Cantrell, M-
A. & Matula, 
C. 
 
2009 

The Meaning 
of Comfort 
for Pediatric 
Patients With 
Cancer 

Att beskriva 
betydelsen av att 
bli vårdad och 
tröstad av 
barnonkologisjuk
sköterskor bland 
ett flertal 
personer som 
överlevt 
barncancer. 

Deskriptiv. 
 
Kvalitativ 
ansats. 

11 ungdomar/yngre 
vuxna som 
friskförklarats från sin 
barncancer. 
 
Deltagarna var i 
åldrarna 18-30 år. 
 
3 av deltagarna var 
män, 8 av deltagarna 
var kvinnor. 

Fokusgrupps-
intervjuer samt 
individuella 
telefonintervjuer. 
 
I december 2006 
deltog 4 av 
deltagarna i den 
fokusgrupps-
intervju som hölls 
på det 
onkologicenter 
där deltagarna 
behandlats 
(Nordöstra USA). 
I maj 2008 
intervjuades 
resterande 7 
deltagare 
individuellt via 
telefon. 

Hermeneutisk 
analys 



 

 
 

Författare, 
publ.år 

Titel Syfte Design Undersökningsgrupp 
(antal, ålder, kön) 

Datainsamlings-
metod 

Dataanalys- 
metod 

 
Fokusgrupps-
intervjun varade 
60 minuter. De 
individuella 
intervjuerna 
varade i 30-60 
minuter. 

Citak E.A., 
Toruner, E.K. 
& Gunes, 
N.B. 
 
2013 

Exploring 
communicati
on 
difficulties in 
pediatric 
hematology: 
oncology 
nurses 

Att undersöka 
kommunikations
svårigheter 
mellan 
hematologi-
/onkologibarnsju
ksköterskor och 
patienter och 
deras familjer 
samt deras 
förslag angående 
dessa 
svårigheter. 

Deskriptiv. 
 
Kvalitativ 
ansats. 

21 hematologi-/ 
onkologibarnsjuksköter
skor. 
 
Medelåldern bland 
deltagarna var 26,8 +/- 
3,5 år. 
 
Kön anges ej. 

Fokusgrupps-
intervjuer där 3 
semistrukturerade 
frågor ställdes för 
att driva 
intervjun. 
 
Deltagarna 
delades in i 3 
fokusgrupper med 
6-8 deltagare i 
varje grupp. 
Intervjuerna 
genomfördes i 
december 2011 
och utfördes i ett 
privat 
konferensrum på 
ett barnsjukhus 
med onkologisk 
inriktning i 
Ankara, Turkiet. 
 
Varje intervju 
varade i ungefär 1 
timme.  

Innehållsanalys 
 

França, 
J.R.F.,  Costa, 
S.F.G., Lopes, 
M.E.L., 
Nóbrega, 
M.M.L. & 
França, I.S.X. 
 
2013 

The 
importance 
of 
communicati
on in 
pediatric 
oncology 
palliative 
care: focus 
on 
humanistic 
nursing 
theory 

Att utreda och 
analysera 
kommunikation i 
palliativ vård 
utifrån ett 
sjuksköterskeper
spektiv, baserat 
på humanistisk 
omvårdnadsteori. 

Deskriptiv. 
 
Kvalitativ 
ansats.  

10 aktiva 
sjuksköterskor med 
minst ett års erfarenhet 
av pediatrisk 
onkologivård på ett 
sjukhus i João Pessoa, 
Brasilien.  
 
Ålder och kön anges 
ej. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 
Intervjuerna 
genomfördes 
mellan april och 
juni 2010. 
Sjuksköterskorna 
fick själva välja 
tid och plats för 
intervjuerna. 
 
Hur länge 
intervjuerna 
varade anges ej. 

Innehållsanalys 
 

Gibson, F., 
Shipway, L., 
Aldiss, S., 
Hawkins, J., 
King, W., 
Parr, M., 
Ridout, D., 
Verity, R. & 
Taylor, R.M. 
 
2013 

Exploring the 
work of 
nurses who 
administer 
chemoterapy 
to children 
and young 
people 

Att undersöka 
kunskap, 
attityder och 
uppfattningar 
bland 
sjuksköterskor 
som 
administrerar 
cellgifter till barn 
och unga. 

Deskriptiv & 
jämförande 
 
Kvalitativ & 
kvantitativ 
ansats. 

286 sjuksköterskor 
som administrerar 
cellgifter. 
 
Ålder & kön anges ej. 

Enkät-
undersökning 
bestående av 
semistrukturerade 
och strukturerade 
frågor.  
 
Enkäten 
besvarades 
manuellt. 
 
Svarstiden på 
enkäten anges ej. 

Beskrivande 
statistik, Mann 
Whitney U test, 
Kruska-Wallis test 
och 
innehållsanalys. 

McInally, W., 
Masters, H. & 
Key, S. 
 
2012 

The impact 
of paediatric 
oncology 
education on 
clinical 
practice: A 
phenomenolo
gical study 

Att undersöka 
barnsjukskötersk
ors uppfattning 
om vilken effekt 
utbildning inom 
barnonkologi har 
på det praktiska 
arbetet. 

Deskriptiv. 
 
Kvalitativ 
ansats. 

7 barnsjuksköterskor 
från olika delar av 
Storbritannien. 
 
Deltagarna var 26-48 
år. 
 
Samtliga deltagare var 
kvinnor.  

Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 
Intervjuerna 
genomfördes i ett 
privat 
konferensrum på 
deltagarnas 
arbetsplats under 

Fenomenologisk 
analys enligt 
Colaizzi. 



 

 
 

Författare, 
publ.år 

Titel Syfte Design Undersökningsgrupp 
(antal, ålder, kön) 

Datainsamlings-
metod 

Dataanalys- 
metod 

arbetstid.  
 
Hur länge 
intervjuerna 
varade anges ej.  

Olmstead, 
D.L., Scott, 
S.D., Mayan, 
M., Koop, 
P.M. & Reid, 
K. 
 
2014 

Influences 
shaping 
nurses' use of 
distraction 
for children's 
procedural 
pain 

Att undersöka 
barnsjukskötersk
ors val av 
distraktionsmeto
der för att 
hantera 
smärtsamma 
procedurer. 

Deskriptiv. 
 
Kvalitativ 
ansats. 

7 sjuksköterskor med 
minst 6 månaders 
erfarenhet inom 
pediatrisk, onkologisk 
vård.  
 
Deltagarna var 20-45 
år. 
 
Deltagarnas kön anges 
ej. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 
Intervjuerna 
genomfördes 
under en period 
av 4 månader och 
sjuksköterskorna 
fick själva välja 
plats för intervjun 
(deltagarna valde 
forskarens kontor, 
café eller det egna 
hemmet).   
 
Intervjuerna 
varade i 40-75 
minuter. 

Dataanalys enligt 
Glaser och 
Strauss.  

Warnock, C., 
Siddall, J., 
Freeman, J. & 
Greenfield, D. 
 
2013 

Emerging 
nursing roles 
for late 
effects care 
for children 
and young 
adults with 
cancer 

Att identifiera 
och jämföra 
chefers och 
sjuksköterskors 
åsikter gällande 
den idealiska 
respektive den 
befintliga rollen 
som 
sjuksköterkor har 
i behandlingen 
av negativa 
konsekvenser. 

Deskriptiv & 
jämförande 
 
Kvantitativ 
ansats. 

Undersökningsgrupp 1: 
(chefer inom vård och 
omsorg): 80 deltagare 
 
Undersökningsgrupp 2: 
(Sjuksköterskor som 
arbetar med behandling 
av negativa 
konsekvenser): 36 
deltagare 
 
Ålder och kön anges ej 
i någon av grupperna. 

Strukturerade 
enkäter med 
flervalssystem.  
 
Deltagarna hade 
möjlighet att 
besvara enkäten 
både manuellt 
och elektroniskt.  
 
Enkäterna 
besvarades under 
en 5-
veckorsperiod. 

Beskrivande 
statistik, chi-2-
test.  

Weinstein, A.  
& Henrich, C. 
 
2013 

Psychologica
l 
interventions 
helping 
pediatric 
oncology 
patients cope 
with medical 
procedures: 
A nurse-
centered 
approach 

Att undersöka 
huruvida 
psykologiska 
insatser används 
bland 
barnonkologisjuk
sköterskor för att 
hjälpa barnen att 
hantera sin 
behandling och i 
så fall vilka 
insatser som 
ansågs mest 
effektiva. 

Deskriptiv & 
jämförande 
 
Kvalitativ & 
kvantitativ 
ansats. 

88 deltagare från 12 
olika 
canceravdelningar i 
USA (deltagarna var 
barnonkologisjuk-
sköterskor eller sjuk-
sköterskeassistenter). 
 
Ålder & kön anges ej. 

Enkät-
undersökning 
med 
flervalsfrågor, 
öppna frågor, 
ja/nej frågor samt 
numeriska skalor. 
 
Enkäten 
besvarades 
elektroniskt.   
 
Enkäterna 
besvarades under 
en 6-
veckorsperiod. 

Innehållsanalys, 
Freemans test, 
Mann Whitney U 
test.  
 

Zwaanswijk, 
M., Tates, K., 
Van Dulmen, 
S., 
Hoogerbrugge
, P.M., 
Kamps, W.A., 
Beishuizen, A. 
& Bensing, 
J.M. 
 
2011 

Communicati
ng with child 
patients in 
pedatric 
oncology 
consultations
: a vignette 
study on 
child 
patients', 
parents', and 
survivors' 
communicati
on 
preferences 

Att undersöka 
vad barn med 
cancer, deras 
föräldrar och de 
som överlevt 
barncancer 
föredrar gällande 
medicinsk 
kommunikation 
med 
barnpatienter 
samt olika 
faktorer som 
förknippas med 
detta.  

Deskriptiv & 
jämförande 
 
Kvantitativ 
ansats. 

144 deltagare indelade 
i 3 grupper: 34 barn 
under pågående 
cancerbehandling, 59 
föräldrar och 51 
personer som överlevt 
cancer som barn. 
 
De barn som deltog var 
8-16 år, föräldrarnas 
ålder anges ej och 
deltagarna som 
överlevt cancer som 
barn var 10-30 år (de 
diagnostiserades vid 8-
16 års ålder). 
 
Kön anges ej i någon 
av grupperna. 

Enkät-
undersökning 
innehållandes 
vinjetter (korta 
beskrivningar av 
hypotetiska 
situationer). 
Vinjetterna hade 
samma innehåll, 
men språket 
förenklades för 
barnen.  
 
Hur enkäten 
besvarades samt 
vilken svarstid 
deltagarna hade 
anges ej.  

Regressionsanalys  
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Tabell 3. Redovisning av artiklarnas författare, publiceringsår, titel, syfte och huvudresultat. 
Författare, publiceringsår Titel Syfte Huvudresultat 
Anderzén-Carlsson, A., 
Kihlgren, M., Svantesson, M. 
& Sorlie, V. 
 
2010 

Parental handling of fear in 
children with cancer; caring in 
the best interests of the child 

Att få en djupare förståelse för 
hur föräldrar till barn med 
cancer hanterar rädslan hos sina 
barn. 

Det framkommer att 
sjuksköterskan bör vara flexibel 
och lyhörd för att kunna hjälpa 
föräldrar till cancersjuka barn 
att bearbeta och minska rädslan 
hos barnet. 
 
Det ingår i sjuksköterskans roll 
att iaktta de områden som 
föräldrar till barn med cancer 
upplever extra utmanande. 
Detta för att kunna stötta dem 
på ett bra och individanpassat 
sätt. 

Bradley Eilertsen, M-E., 
Kristiansen, K., Reinfjell, T., 
Rannestad, T., Indredavik, M. 
& Vik, T. 
 
2009 

Professional collaboration - 
support for children with cancer 
and their families - focus group 
interview - a source of 
information and knowledge - 
professionals' perspectives 

Att uvärdera PCM (Professional 
collaborative model) samt 
undersöka de yrkesverksammas 
generella syn på samarbete  

Samarbete är en viktig del av 
sjuksköterskans roll för att 
skapa trygghet hos det sjuka 
barnet och dennes familj. 
 
Det är viktigt att sjuksköterskan 
har rutin och struktur i sitt 
arbete för att kunna bidra till ett 
gott samarbete. 

Cantrell, M-A. & Matula, C. 
 
2009 

The Meaning of Comfort for 
Pediatric Patients With Cancer 

Att beskriva betydelsen av att 
bli vårdad och tröstad av 
barnonkologisjuksköterskor 
bland ett flertal personer som 
överlevt barncancer. 

Deltagarna lyfte fram vikten av 
att sjuksköterskan ingav 
trygghet och skapade en 
förtroendefylld relation till 
patienten. Vänliga gester och 
fokus på annat än sjukdomen 
lindrade och gav stöd.  
 
Deltagarna belyste vikten av 
individanpassad 
kommunikation. 

Citak E.A., Toruner, E.K. & 
Gunes, N.B. 
 
2013 

Exploring communication 
difficulties in pediatric 
hematology: oncology nurses 

Att undersöka 
kommunikationssvårigheter 
mellan hematologi-
/onkologibarnsjuksköterskor 
och patienter och deras familjer 
samt deras förslag angående 
dessa svårigheter. 

Kommunikation är en viktig del 
i sjuksköterskans roll, men 
svårigheter är vanligt 
förekommande.  
 
Kommunikation med barn som 
har en dålig prognos är en 
utmaning och något som ofta 
undviks av sjuksköterskor. 
 
Bristande kunskap inom 
området försvårar arbetet och 
sjuksköterskorna känner sig 
inkompetenta, utmattade och 
tenderar att undvika 
kommunikation med 
patienter/anhöriga. 
 
Utbildning var ett av de förslag 
som angavs för att kunna 
utvecklas inom kommunikation.  

França, J.R.F.,  Costa, S.F.G., 
Lopes, M.E.L., Nóbrega, 
M.M.L. & França, I.S.X. 
 
2013 

The importance of 
communication in pediatric 
oncology palliative care: focus 
on humanistic nursing theory 

Att utreda och analysera 
kommunikation i palliativ vård 
utifrån ett 
sjuksköterskeperspektiv, baserat 
på humanistisk 
omvårdnadsteori. 

Det framkom i studien att 
kommunikation är en viktig del 
i sjuksköterskans roll. God 
kommunikation ska vara 
individanpassad och är inte 
alltid verbal. Den goda 
kommunikationen skapar en 
tillitsfull relation mellan 
sjuksköterska och patient. 

Gibson, F., Shipway, L., 
Aldiss, S., Hawkins, J., King, 
W., Parr, M., Ridout, D., 
Verity, R. & Taylor, R.M. 
 
2013 

Exploring the work of nurses 
who administer chemoterapy to 
children and young people 

Att undersöka kunskap, 
attityder och uppfattningar 
bland sjuksköterskor som 
administrerar cellgifter till barn 
och unga. 

Viktigt att ha god kunskap 
gällande cellgifter och barn för 
att känna sig säker vid 
cellgiftsadministrering. 
 
Trots självsäkerhet i arbetet 



 

 
 

Författare, publiceringsår Titel Syfte Huvudresultat 
med cellgifter (tekniker och 
kunskap) finns en oro i 
utförandet då det är ett 
riskmoment.  
 
Viktigt med utbildning inom 
området. 

McInally, W., Masters, H. & 
Key, S. 
 
2012 

The impact of paediatric 
oncology education on clinical 
practice: A phenomenological 
study 

Att undersöka 
barnsjuksköterskors uppfattning 
om vilken effekt utbildning 
inom barnonkologi har på det 
praktiska arbetet. 

I arbetet med barn krävs speciell 
kunskap och kompetens, samt 
god förståelse för den aktuella 
patientgruppen.  
 
Utbildning och tillämpning av 
ny kunskap leder till en känsla 
av trygghet i arbetsgruppen.  
 
Den ökade kompetensen och 
sjuksköterskans upplevda 
trygghet leder till en starkare 
känsla av tillit för patienten och 
dess anhöriga. 

Olmstead, D.L., Scott, S.D., 
Mayan, M., Koop, P.M. & 
Reid, K. 
 
2014 

Influences shaping nurses' use 
of distraction for children's 
procedural pain 

Att undersöka 
barnsjuksköterskors val av 
distraktionsmetoder för att 
hantera smärtsamma 
procedurer. 

Det är fördelaktigt med 
individanpassade, icke-
farmakologiska distraktions-
metoder. 
 
Det framkom en del svårigheter 
gällande distraktion i samband 
med tekniska procedurer då nya 
sjuksköterskor ansåg att de själv 
inte besatt de tekniska 
färdigheter som krävs för att 
utföra de båda momenten 
samtidigt.  

Warnock, C., Siddall, J., 
Freeman, J. & Greenfield, D. 
 
2013 

Emerging nursing roles for late 
effects care for children and 
young adults with cancer 

Att identifiera och jämföra 
chefers och sjuksköterskors 
åsikter gällande den idealiska 
respektive den befintliga rollen 
som sjuksköterkor har i 
behandlingen av negativa 
konsekvenser. 

Chefernas syn på 
sjuksköterskans roll stämde 
sällan överens med den roll 
sjuksköterskan ansåg sig ha. 
 
Inom kommunikation och 
stöttning till egenvård hos 
patienten var båda gruppernas 
svar näst intill överens-
stämmande. 

Weinstein, A.  & Henrich, C. 
 
2013 

Psychological interventions 
helping pediatric oncology 
patients cope with medical 
procedures: A nurse-centered 
approach 

Att undersöka huruvida 
psykologiska insatser används 
bland 
barnonkologisjuksköterskor för 
att hjälpa barnen att hantera sin 
behandling och i så fall vilka 
insatser som ansågs mest 
effektiva. 

Deltagarna uppgav vikten av 
flexibilitet och 
individanpassning vid 
kommunikation, bemötande och 
smärtsamma procedurer. 
 
Att förklara kommande 
behandlingar och procedurer 
ansågs viktigt bland deltagarna.  
 
En god relation mellan patient 
och vårdare underlättade inför 
och under olika procedurer. 

Zwaanswijk, M., Tates, K., 
Van Dulmen, S., 
Hoogerbrugge, P.M., Kamps, 
W.A., Beishuizen, A. & 
Bensing, J.M. 
 
2011 

Communicating with child 
patients in pedatric oncology 
consultations: a vignette study 
on child patients', parents', and 
survivors' communication 
preferences 

Att undersöka vad barn med 
cancer, deras föräldrar och de 
som överlevt barncancer 
föredrar gällande medicinsk 
kommunikation med 
barnpatienter samt olika 
faktorer som förknippas med 
detta.  

Vikten av empati i 
sjuksköterskans roll. 
 
Samtliga grupper uppgav att 
kommunikation och anpassning 
av denna är viktigt vid 
behandling av cancersjuka barn. 
 
Det är viktigt att barnet får vara 
delaktig i sin vård, men att 
patienten inte bör vara delaktig i 
de medicinska besluten förrän 
han/hon anses redo för detta 
(relaterat exempelvis till ålder 
och psykiskt välmående).  

 


