
Nadia Kaskas & LIsa [Skriv här] 
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen  för  hälso-  och  vårdvetenskap  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnaden 
kring barn med cancer ur ett psykosocialt 

perspektiv 

-En litteraturstudie  

Nadia Kaskas & Lisa Sjöstam  

2016 
 

Examensarbete: Grundnivå (yrkesexamen) 15 hp.  
Sjuksköterskeprogrammet 

Examensarbete inom omvårdnadsvetenskap 
 

Handledare: Monique Toratti 
Examinator: Mikaela Willmer 



Sammanfattning 

 

Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar många och varje dag drabbas ett barn av 

cancer i Sverige. När ett barn får cancer drabbas inte bara barnet utan alla i 

omgivningen vilket komplicerar omvårdanden för sjuksköterskan.  

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnaden kring barn 

med cancer ur ett psykosocialt perspektiv på en pediatrisk onkologavdelning. Syftet är 

även att granska de valda artiklarnas urvalsgrupper. 

Metod: Litteraturstudien bygger på en deskriptiv design där resultatet grundar på 10 

artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats som är sökta från Pubmed och 

Cinahl. 

Resultat: På en pediatrisk onkologavdelning möter sjuksköterskan många svårigheter 

vilket gör att det krävs en individuell strategi för att klara av utmaningarna. 

Kommunikationssvårigheter, ett barn under palliativ vård eller stress på avdelningen var 

olika svårigheter som kunde uppstå. För sjuksköterskan var det en utmaning att hålla en 

balans mellan det känslomässiga bandet till barnet och familjen och att vara 

professionell i sin yrkesroll. Ett bra stöd från kollegor, familj och vänner krävdes för att 

sjuksköterskan skulle klara av svårigheterna inom yrket. 

Slutsats: Att arbeta på en pediatrisk onkologavdelning ansågs vara psykiskt och fysiskt 

påfrestande på grund av det svåra etiska situationerna som kunde uppstå, olika beslut i 

vården och barnens prognoser. För att sjuksköterskorna skulle klara av det tunga arbetet 

krävdes det ett bra stöd från kollegorna och en individuell strategi. En god 

kommunikation krävdes för att en god omvårdnad skulle kunna fortlöpa på avdelningen 

och sjuksköterskorna ansåg att erfarenheter alltid var något som skulle tas vara på. 
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Abstract 

 

Background: Cancer is a disease that affects many people. Every day a child is affected 

by cancer in Sweden. When a child is diagnosed with cancer it affects not only the child 

but also the family which complicates the nursing care.  

Aim: The aim is to describe nurses' experiences of nursing children diagnosed with  

cancer from a psychosocial perspective in a pediatric oncology department. The aim is 

also to review the selected articles selection groups method. 

Method: The literature review is based on a descriptive design where the result is based 

on 10 articles of both quantitative and qualitative approach that is sought from Pubmed 

and CINAHL. 

Results: In a pediatric oncology department nurses meet many difficulties, which makes 

the need for an invidual strategy to cope with the challenges. Communication 

difficulties, a child under palliative care or stress in the department were various 

difficulties that could arise. For the nurse it was a challenge to keep a balance between 

the emotional bond to the child and the family and to be professional in their 

professional capacity. A good support from colleagues, family and friends made it 

possible to the nurse to cope with the difficulties of the profession. 

Conclusion: Working at a pediatric oncology department was considered to be mentally 

and physically demanding because of the difficult ethical situations that could arise, 

different decisions in the care and children's forecasts. To make it possible for the 

nurses to handle the heavy work, it took a good support from colleagues and an 

individual approach. Good communication required to maintain a good care for the 

children and the nurses felt that the experience was always something you could take 

advantage of. 
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1.Introduktion  

 

1.1. Sjuksköterskans roll  

Att främja hälsa, förhindra ohälsa, förebygga och lindra sjukdom och att lätta individers 

lidande är de fyra grundläggande ansvarsområden som kommer med rollen som 

legitimerad sjuksköterska.  I den rollen ingår det även att med respekt för de mänskliga 

rättigheterna så som självbestämmande kunna ge en god omvårdnad oberoende av 

vilken individ som är i behov av detta. Att alltid försöka få patienten att känna en 

trygghet och säkerhet i sin omvårdnad kommer genom att anpassa informationen, 

miljön och resurserna kring varje patient. Även olika förmågor så som att kunna visa 

medkänsla, vara lyhörd och att utföra omvårdnaden på ett trovärdigt sätt ingår i rollen 

som sjuksköterska (ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor 2014).  Sjuksköterskan ansvarar 

inte bara för att omvårdnaden kring patienten fortlöper utan ska också se till anhöriga, 

deras välmående och att alla får det stödet de behöver. Att olika yrkesgrupper och 

insatser kontaktas beroende på patientens behov. Detta kan leda till att höga krav ställs 

på sjuksköterskan  som i sin tur kan leda till psykosociala påfrestningar i form av till 

exempel stress (Billeter-Koponen & Fredén, 2005) .  

 

1.1 Att drabbas av cancer  

 

Cancer är en sjukdom som drabbar många människor och som uppkommer i många 

olika former. Cancer bildas genom en onormal celldelning vilket betyder att cellerna i 

kroppen inte fungerar som de ska utan de fortsätter att dela sig ohämmat. Det är sedan 

dessa celler som utvecklas till en tumör. Det finns benigna och maligna tumörer, som 

menas med godartade och elakartade tumörer. Den maligna tumören växer genom andra 

vävnader och kan då sprida sig till andra organ. Den godartade tumören har samma 

förmåga att växa och bli stora men sprider sig inte till andra organ eller vävnader 

(Nilbert 2013). Hos vuxna har cancer ofta ett samband med hur livsstilen ser ut, även 

ålder kan spela roll eller om de utsatts för yttre faktorer som till exempel strålning. 

Medan hos barn skiljer sig cancer på så vis att man inte vet vad som har utlöst 

sjukdomen. Det finns många olika skillnader med cancer hos ett barn mot en vuxen 

bland annat ser behandlingen annorlunda ut eftersom man måste ta hänsyn till att 

barnens kropp utvecklas och växer (Kogner et al 2008).  
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1.2 Familjens erfarenheter  

 

När ett barn får cancer så drabbas hela familjen och närstående. För en familj med ett 

barn med cancer ligger fokusen på det sjuka barnet och dennes behov. Det leder då till 

att resterande familj kommer i andra hand men när barnets behov är tillgodosedda börjar 

familjen se till sina egna behov (Björk, Wiebe, Hallström 2009). Barn som har drabbats 

av cancer har ett behov att vara nära familjen och få deras uppmärksamhet. Familjens 

delaktighet i vården leder då till att känslan av kontroll och säkerhet ökar för barnet 

(Darcy, Björk, Enskär, Knutsson 2014). Som förälder är det en del av föräldraskapet att 

skydda sitt barn från allt ont vilket är  svårt att uppfylla i en situation där barnet är svårt 

sjukt, eftersom de står på sidan av och inte har möjligheten att påverka situationen 

(Enskär 2000). Föräldrarna anser att en av de viktigaste rollerna som sjuksköterskan har 

är att stötta och hjälpa dem i de svåra situationerna som kan uppstå. Föräldrarna vill till 

exempel då få hjälp i hur dom skall hantera svåra besked och även få hjälp med att 

hantera barnets tillstånd. Det mynnar sedan ut i att föräldrarna känner en trygghet och 

får en god relation till sjuksköterskan (Anderzén-Carlsson et al 2010). Att bli medveten 

om barnets tillstånd och acceptera vad som pågår leder till att föräldrarna bli mer 

närvarande i stunden. Då blir relationen till barnet bättre och fokusen ligger inte på 

sjukdomen utan att göra det bästa för barnet (Kars, Grypdonck & Van Delden 2011). 

Många föräldrar anser att god kommunikation och information är till stor hjälp för att 

klara sig igenom den svåra situationen men även att sjukvårdpersonalen visar empati 

och förståelse (Kaye, Mack 2013). När god information ges kring barnets sjukdom och 

föräldrarna känner sig välinformerade bidrar det till en ökad känsla av trygghet och 

kontroll. Vid bristande information kan känslor som övergivenhet och hjälplöshet 

uppkomma då deras behov inte är tillgodosedda. Därför är det viktigt med ett gott 

bemötande och en god kommunikation i svåra möten inom sjukvården (Ringnér, 

Jansson, Graneheim 2011).  

 

1.3 Barnens erfarenheter  

Barnens egna erfarenheter av att leva med cancer är väldigt skilda men något de har 

gemensamt är att de strävar efter känslan av kontroll och ett normalt vardagsliv. 

Känslan av ensamhet är vanligt bland barn med cancer eftersom de känner sig så olika 

gentemot de andra barnen i samma ålder.  Det finns en stark strävan hos barnen att vara 

delaktiga i sin vård vilket har påvisats genom att de försöker få kunskap och förståelse 
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om sin situation (Darcy, Björk, Enskär, Knutsson 2014). Barnen med cancer förklarar 

sjuksköterskans roll som väldigt viktig i sitt liv eftersom sjuksköterskan alltid ser till 

dem som egna unika individer. Barnen förklarar även att sjuksköterskan är lyhörd och 

fungerar därför som en tillitsfull trygghet (Cantrell & Matula 2009). Enligt barnen är det 

stödet från sjuksköterskorna och familjen som gör att de klarar av att leva med sin 

sjukdom. Men även att försöka undvika negativa tankar kring situationen gör att de 

klarar av det vardagliga livet lättare. Barn som vuxit upp och blivit friskförklarade från 

sin cancer tror att det är lättare att hantera situationen kring sin cancer i ung ålder än 

som vuxen. Barn hanterar nämligen svåra situationer på annorlunda sätt och har mindre 

att oroa sig över såsom arbete, familj och ekonomi (Phillips & Jones 2014).  

 

1.4 Övriga begreppsdefinitioner  

Erfarenhet: Definieras i denna litteraturstudie som ett samlingsord för tidigare 

upplevelser på en pediatrisk onkologavdelning. Enligt NE (2016) definieras erfarenhet 

som kunskap eller färdighet utifrån en process av upprepad tillämpning 

(Nationalencyklopedin 2016).  

Omvårdnad: Definieras som en grundläggande tillvaro angående synen på människan 

och förståelsen av vad en människa är men även värderingar och val av åtgärder 

(Willman 2009).   

Pediatrisk onkologavdelning: Avdelning på sjukhus där barn 0-18 vårdas för cancer. 

Psykosociala faktorer: Definieras i denna litteraturstudie som individuella faktorer men 

även i ett socialt sammanhang som har en psykisk påverkan. NE (2016) definierar 

psykosocialt synsätt som upplevande och handlande relaterat till omgivande och sociala 

förhållanden(Nationalencyklopedin 2016).  

Barn: 0-18 år och definieras även i denna litteraturstudie även som patient.  

 

1.5 Teoretisk referensram  

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori grundar på många olika delar inom sjukvården och 

belyser vikten i att se meningen med patienten och deras situation trots till exempel en 

obotlig sjukdom. Sjuksköterskans uppgift är att vägleda patienten till att finna mening i 

sin sjukdom, sitt lidande och sin framtid. Enligt Travelbee kan lidandet och sjukdomen 

gynna patienten och leda till mognad och självförverkligande, men att få patienten att 

förstå meningen med lidandet är en svår uppgift för sjuksköterskan. Därför måste 
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sjuksköterskan våga diskutera svåra ämnen så som döden, framtiden, sjukdomsförloppet 

men även filosofiska och andliga frågor. Så som varför händer detta mig? Eller vad 

händer efter döden? Begreppet omvårdnad grundar i denna teori på att sjuksköterskan 

ska förebygga och hjälpa en patient och en familj att klara av sjukdomen och lidandet 

(Egidius & Norberg 1983). En annan viktig del i Travelbees omvårdnadsteori är hopp 

och kommunikation. Sjuksköterskan måste inge patienten hopp för att situationen ska 

bli hanterbar men även ge familjen hopp för att de ska fungera som ett bra stöd. Joyce 

anser att kommunikationen mellan sjuksköterskan och familjen krävs för att vården ska 

bli så bra som möjligt (Pokorny 2014).  

 

1.6 Problemformulering  

 

Att vårda ett barn med cancer skiljer sig på många olika sätt från att vårda en vuxen 

med cancer, det krävs mycket kunskap kring vårdandet och därför kan sjuksköterskans 

erfarenheter spela stor roll i hur situationen hanteras. Dessutom måste sjuksköterskan se 

till hela familjen vilket ställer stora krav ur ett psykosocialt perspektiv för 

sjuksköterskan. Tidigare studier tar upp att god information och empati* bidrar till en 

bättre vård för barnet samt familjen. I rollen som sjuksköterska ingår det att främja 

hälsan, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande(ICN:s Etiska kod för 

sjuksköterskor 2014) . Genom att granska tidigare forskning och sammanställa 

sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnaden kring barn med cancer ur ett psykosocialt 

perspektiv kan det bidra till en ökad kunskap.  

 

*Empati definieras som förmåga att leva sig in i en annan människas känsloläge och 

behov (Nationalencyklopedin 2016). 

 

1.7 Syfte  

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnaden kring barn* med 

cancer ur ett psykosocialt perspektiv på en pediatrisk onkologavdelning. Syftet var även 

att granska de valda artiklarnas urvalsgrupper.  

*Barn= 0-18 år.  
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1.8 Frågeställningar 

 

Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av omvårdnaden kring barn med cancer ur ett 

psykosocialt perspektiv?  

Vilka urvalsgrupper ingår i de valda studierna?   

 

2. Metod  

2.1 Design  

 

Deskriptiv design har används i följande litteraturstudie (Polit & Beck 2012).  

 

2.2 Databaser  

 

Enligt Polit & Beck (2012) är det ändamålsenligt att använda sig av vetenskapliga 

databaser såsom Pubmed och Cinahl eftersom de inriktar sig på omvårdnadsforskning. 

Att använda flera databaser ökar även chansen till fler relevanta sökresultat (Polit & 

Beck 2012).  

 

2.3 Sökord/sökstrategier/urvalskriterier 

 

För att få fram ett så brett och relevant sökresultat som möjligt har  MeSh-termen 

Pediatric Nursing använts i PubMed samt fritextsökning med orden  oncology, 

experience och nurse på grund av att relevanta MeSh-termer gentemot syftet ej var 

tillgängliga. Fritextsökningen genomfördes även för att möjliggöra ett bredare 

sökresultat av artiklar. För att avgränsa sökresultatet har den booleska termen AND 

använts. I databasen Cinahl användes major headings pediatric oncology nursing samt 

subheading psychosocial factors. Se tabell 1 för artikelsökningsresultat. 

 

Vid sökningarna av artiklar i de valda vetenskapliga databaserna användes olika 

urvalskriterier såsom att artiklarna skulle svara på syftet och inte vara en litteraturstudie.  

De skulle även innehålla forskning som grundade på sjuksköterskors erfarenheter att 

vårda barn med cancer 0-18 år för att kunna besvara syftet. För att avgöra om artiklarna 

efter sökningarna var relevanta skulle först titeln läsas för att få en överblick om vad 

artiklarna handlade om. De artiklar som inte var relevanta exkluderades då bort. 
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Därefter lästes abstractet på de artiklar som återstod. Efter att ha läst igenom abstractet 

sparades de artiklar som verkade svara på syftet. Begränsningarna i Pubmed som 

gjordes var att de ej skulle vara publicerade för mer än 10 år sedan, skrivna på engelska 

eller svenska, child birth -18 och att de även var tillgängliga i fulltext via Högskolan i 

Gävle. Därefter gjordes en ny sökning på Pubmed med tidigare nämnda begränsningar 

samt Free full text för att begränsa resultatet ytterligare. På databasen Cinahl fanns även 

peer-reviewed tillgängligt som begränsning.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Urvalsprocessen vid artikelsökning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt funna artiklar 
166 

32 artiklar 
återstod 

27 artiklar 
återstod 

10 artiklar 
inkluderades i 

studien 

134 artiklar exkluderades på grund av 
att titeln ej besvarade syftet. 

5 artiklar exkluderades på grund av 
dubletter.  

17 artiklar exkluderades på grund av att 
abstractet ej besvarade syftet. 
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Tabell 1. Redovisning av artikelsökning.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Databas 

 

Söktermer Antal 

träffar 

Sökbegränsningar  Analyserade 

Abstract 

Valda 

källor 

(exkl. 

dubletter) 

PubMed pediatric nursing(MeSH) 

AND oncology AND 

Experience  

28 Publicerad inom 

10 år. Child birth 

-18 år.  

Hogskolan i 

Gavle  

8 1 

PubMed Nurse AND pediatric 

oncology (fritext)  

43 Publicerad inom 

10 år. Child birth 

-18 år. Free full 

text. Hogskolan i 

Gavle  

5 1 

Cinahl Pediatric oncology 

nursing (MH) AND 

Experience  

54 Publicerad inom 

10 år. Linked full 

text. Peer-

reviewed 

4 1 

Cinahl  (MH)Pediatric Oncology 

Nursing (SH) 

Psychosocial factors  

12 Linked full text, 

Peer Reviewed, 

publicerd inom 

10 år 

10 7 

Totalt     10 
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2.4 Dataanalys  

 

De tio vetenskapliga artiklarna som ingår i denna litteraturstudies resultat har granskats 

i olika steg. Artiklarna skrevs först ut i pappersform och lästes individuellt för att få en 

helhet och förstå innehållet. Innehåll som svarade på syftet och frågeställningarna kunde 

ingå i resultatet samt artiklarnas urvalsgrupper ströks under med understrykningspenna 

för att sedan diskuteras tillsammans för att sammanställas. Efter diskussionen lades 

artiklarna i olika högar där post-it lappar namngav innehållet av artiklarna där sedan 

olika preliminära rubriker till resultatet bestämdes. Enligt Polit och Beck (2012) är det 

gynnsamt för studiens innehåll om datan kategoriseras. För att få översikt över 

artiklarna fördes de in i en tabell (bilagan 1) innehållande författare, år, land, syfte, titel, 

design/ansats, urvalsgrupp, datainsamlingsmetod, datanalysmetod och resultat. Texten 

från resultatdelen i artiklarna skrevs sedan ner med referenser för att lättare få en 

översikt och där texten sedan delades in under de preliminära rubrikerna till resultatet. 

De olika styckena granskades igen för att komma fram till de passande rubrikerna som 

omformulerats under arbetets gång för att få fram resultatet på ett så tydligt och 

överskådligt sätt som möjligt.  

 

Den metodologiska frågeställningen besvarades genom att artiklarnas metoddel 

granskades och skrevs ner  på samma vis som resultatdelen bearbetades. Utifrån detta 

framkom artiklarnas olika urvalsgrupper vilket redovisas i bilaga 1 samt i löpande text.
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2.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt Polit & Beck (2012) är en av de viktigaste aspekterna i forskning att ha ett etiskt 

förhållningssätt. För att följa detta har författarna till denna litteraturstudie garanterat att 

ingen plagiering eller att feltolkning av resultaten ska förekomma utan resultatet 

presenteras objektivt. Egna åsikter ska heller ej speglas i forskningen utan endast bygga 

på studerad fakta för att få ett trovärdigt resultat.  

 

 

3.Resultat  

 

De tio vetenskapliga artiklarna som utgör resultatet i denna studie redovisas i löpande 

text med olika kategorier. En sammanfattning av artiklarnas författare, syfte och resultat 

finns i tabell 2. 

 

De valda huvudrubrikerna är att arbeta på en pediatrisk onkologavdelning med 

underrubrikerna utmaningar inom yrkesrollen och de psykiska påfrestningarna inom 

yrkesrollen. Svårigheter inom det palliativa vårdandet(vård i livets slutskede), relationen 

mellan sjuksköterskan, barnet och familjen,  vikten av stöd och strategier till att hantera 

svåra situationer. Den sista huvudrubriken är granskning av den metodologiska aspekten 

urvalsgrupper i de valda studierna.  

 

Tabell 2. Presentation av författare, syfte och resultat av de valda artiklarna.   

Författare Syfte Resultat 
Borhani, F., Abbaszadeh, A., 
Mohsenpour, M & Asadi,N. 

Syftet med studien var att undersöka 

sjuksköterskans erfarenheter kring att 

vårda barn med cancer angående deras 

behov, stress och begränsningar. 

Studien tar upp sjuksköterskans 

erfarenheter kring att vårda barn med 

cancer i olika teman. Känslomässiga 

relationer, stödjande vård, känslan av 

hjälplöshet, försök till att uttrycka 

känslor och sjuksköterskans behov av 

stöd.   
Chang, A., Kicis, J & Sangha, G.  

 

Syftet med studien var att se effekten av 

stöd till sjuksköterskor på en pediatrisk 

onkologavdelning som upplevde stress. 

Studien visade att göra misstag, se 

patienter lida och inte kunna göra något 

åt det var några av de upplevelser som 

relaterades mest till stress. 
Citak, A-E., Toruner, E-K & Gunes, N-
B.  

 

Syftet med studien var att utforska 

kommunikationssvårigheter på en 

pediatrisk onkologavdelning mellan 

Studien tar upp sjuksköterskans 

erfarenheter av 

kommunikationssvårigheter rörande 

svårigheter att svara på frågor ledande 
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patienter och familjer från ett 

sjuksköterskeperspektiv. 
till negativa svar, ineffektiv 

kommunikation och konflikter med 

patienter och anhöriga, vilket kunde 

leda till utbrändhet och att stödgrupper 

tillsammans med kollegorna var till 

hjälp. 
Gallager, R & Gormley, D.  

 

Syftet med studien var att undersöka 

sjuksköterskors  erfarenheter kring 

stress på arbetsplatsen, utbrändhet och 

stödet de fick. 

Studien tar upp att sjuksköterskor som 

fick hjälp av stödsystem upplevde 

mindre stress. Även olika faktorer som 

kunde förbättra omständigheterna var 

bättre scheman, ökad bemanning och 

tilldelade uppgifter. 
Lazzarin, M., Biondi, A & Di Mauro, 
S.  

 

Syftet med studie var att undersöka den 

moraliska stressen hos sjuksköterskor på 

en pediatrisk onkologavdelning. 

Studien tar upp att en del av 

sjuksköterskorna hade bytt arbetsplats 

på grund av stress eller funderade på att 

göra det. Att arbeta med barn med 

cancer var väldigt psykiskt och fysiskt 

påfrestande. 
Linder, L. 

 

Syftet med studie var att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter på en 

pediatrisk onkologavdelning under 

deras första år. 

Studien tar upp att sjuksköterskorna 

upplevde att det var en helt ny värld för 

dem. Det visade att utmaningar och 

framgångar i yrket formade deras roll. 
Macphers, C.  

 

Syftet med studien var att se påverkan 

på sjuksköterskor inom sorgprocessen 

på en pediatrisk onkologavdelning. 

Studien tog upp att sjuksköterskorna 

upplevde stödmötena positivt och det 

blev lättare att hantera förluster. 
Moody, K., Kramer, D., Santizo, R., 
Magro, L., Wyshogrod, D., Ambrosio, 
J., Castillo, C., Lieberman, R & Stein, 
J.  

 

Syftet med studien var att undersöka hur 

ökad utbrändhet hos sjuksköterskorna 

kunde förebyggas genom utbildning. 

Studien tog upp att det inte var möjligt 

att minska stressen med hjälp av 

utbildning men att utbildningen bidrog 

till något positivt och att 

sjuksköterskorna kände att de fick en 

bättre förmåga att hantera stressfulla 

situationer. 
Pearson, HN.  

 

Syftet med studien var att få en inblick i 

hur palliativ vård till barn upplevs av 

sjuksköterskorna på en pediatrisk 

onkologavdelning. 

Studien tog upp att sjuksköterskorna 

upplevde hjälplöshet och svårigheter 

med att sätta sig in i det palliativa kring 

barnet. 
Zander, M & Hutton, A.  

 

Syftet med studien var att undersöka 

förmågan av tålamod och uthållighet 

bland sjuksköterskor som arbetar på en 

pediatrisk onkologavdelning och 

processen dessa sjuksköterskor 

genomgick för att utveckla 

motståndskraften.  

Studien tar upp att sjuksköterskorna 

ansåg hur viktigt det var med en god 

motståndskraft i yrket. För att uppnå det 

krävdes ett stort stöd från kollegor och 

familj men även strukturerade 

arbetsscheman. 
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3.1 Att arbeta på en pediatrisk onkologavdelning  

3.1.1 Utmaningar inom yrkesrollen  

 

Enligt sjuksköterskorna på en pediatrisk onkologavdelning var yrkesrollen märkt av 

både utmaningar och lycka. Det var dessa erfarenheter som låg i grund för hur 

yrkesrollen sedan utvecklades, som till exempel att deras självförtroende som 

sjuksköterska ökade. Sjuksköterskorna menade på att i början av deras anställning 

kände de sig överväldigande och att det var en helt ny värld för dem. De beskrev sin 

arbetsplats unik i och med det intensiva arbetet och deras patienters stora behov även att 

det dagliga mötet med barn med cancer gjorde att deras egna perspektiv till livet 

ändrades (Linder, 2009 & Moody, et al 2013). Situationer där psykosociala 

påfrestningar kunde uppstå för sjuksköterskorna var i samband med ett döende barn, 

följa barnets försämringar, den nära relationen till barnets närstående, etiska svårigheter 

kring barnet och dess behandling samt beslut till palliativ vård. Tålamodet och 

uthålligheten i yrket krävdes och det var något sjuksköterskorna lärde sig med tiden 

utifrån både positiva och negativa upplevelser men även något som kom naturligt med 

ens personlighet. Olika upplevelser sjuksköterskorna stötte på på avdelningen hjälpte 

dem till att lättare hantera framtida situationer på den pediatriska onkologavdelningen.  

De menade på att utan de olika erfarenheterna hade det varit omöjligt att utvecklas i sin 

yrkesroll (Zander, Hutton & King 2012).  

 

3.1.2. De psykiska påfrestningarna inom yrkesrollen  

 

På grund av det psykiska påfrestande arbetet på en pediatrisk onkologavdelning kunde i 

vissa fall leda till att sjuksköterskorna funderade på att byta arbetsplats (Lazzarin, 

Biondi & Di Mauro 2012). Det kunde även leda till mycket negativa tankar, att de inte 

var närvarande för stunden men även sömnsvårigheter som i sin tur kunde leda till 

depression och utbrändhet (Moody, et al 2013). Sjuksköterskorna beskrev sitt arbete 

med barn som ansvarsfullt men upplevde att både de själva och omgivningen ställde 

höga krav vilket kunde resultera i mycket stress. Stressen kunde leda till att 

sjuksköterskan bemötte patienten på ett opersonligt sätt. Mängden erfarenhet hade ingen 

betydelse i hur sjuksköterskorna upplevde stressen utan hur de hanterade stressen 
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(Zander, Hutton & King 2012 & Gallagher & Gormley 2009). Sjuksköterskorna beskrev 

att de svåraste stressituationerna uppstod när de gjorde misstag eller att se någon lida 

utan att kunna göra något åt det (Chang, Kicis & Sangha 2007). Även för liten 

bemanning, förändringar i schemat, akut sjukdom, döende patienter och eller krav från 

familjerna ökade stressen. För att minska stressen för sjuksköterskorna tyckte de att 

bättre scheman, mer personal och förbättrat samarbete mellan kollegorna samt en bra 

ledare behövdes (Gallagher & Gormley 2009). 

 

3.2 Svårigheter inom det Palliativa vårdandet 

 

Den palliativa vården kring barnen upplevdes som den svåraste delen av yrket och 

mynnade ut i de största problemen för sjuksköterskorna både från ett psykosocialt och 

ett etiskt perspektiv. Sjuksköterskorna som hade mindre erfarenhet och utbildningen 

kände sig otillräckliga i att vårda och stötta. Vikten i att det fanns en bra vårdplan kring 

den palliativa vården gjorde det möjligt att vårda på ett emotionellt och psykosocialt 

plan och en god relation mellan alla parter kunde växa fram. Sjuksköterskorna hade 

väldigt höga krav på sig själva och var rädda för att en god relation inte skulle byggas 

upp mellan sjuksköterskan, barnet och familjen. Den palliativa vården upplevdes även 

som svår eftersom de anhöriga ofta ville att alla behandlingar skulle fortlöpa trots att 

sjuksköterskan visste att det inte var det bästa för barnet. (Pearson, 2013 & Lazzarin, 

Biondi & Di Mauro 2012).  Trots all sorg sjuksköterskorna upplevde ansåg de att med 

allt det negativa kom det positiva i form av erfarenheter och kunskapen att hantera 

sorgen lättare nästa gång (Macpherson 2008). 

 

3.3 Relationen mellan sjuksköterskan, barnet och familjen  

 

Ett starkt känslomässigt band och goda relationer byggdes snabbt upp mellan 

sjuksköterskan, barnet och familjen på avdelningen på grund utav de långa 

sjukhusvistelserna och de pågående behandlingarna. Sjuksköterskorna upplevde att 

största delen av deras arbete utgick från den stora hängivenheten gentemot barnet och 

familjen (Borhani, Abbaszadeh, Mohsenpour & Asadi 2013 & Linder 2009). Det var 

viktigt att sjuksköterskan hittade en balans mellan privatlivet och det professionella för 

att inte känslorna skulle ta över (Zander, Hutton & King 2012). En god kommunikation 

var något som sjuksköterskorna beskrev som en viktig del för att uppnå en god relation. 
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Kommunikationssvårigheter kunde uppstå när sjuksköterskorna fick svåra frågor som 

ofta var relaterade till negativa utfall eller när det uppstod kommunikationssvårigheter 

mellan de olika partnerna. Den bristande kommunikationen mynnade ofta ut i att 

sjuksköterskorna kände sig osäkra i sin yrkesroll och undvek då kommunikationen med 

barnet och föräldrarna. Enligt sjuksköterskorna kunde lösning för 

kommunikationssvårigheterna vara ett diskussionstillfälle med resten av kollegorna 

alternativt att sjuksköterskorna skulle få byta patienter med varandra om man inte kom 

överens med patienten och familjen för att inte fastna i samma negativa stämning (Citak 

2013).  Sjuksköterskan ville alltid vara barnet och familjen till lags, därför kände sig 

sjuksköterskorna hjälplösa om de inte alltid hade en lösning till de pågående problemen 

(Pearson 2013). Trots allt tungt som de upplevde på sin arbetsplats såg sjuksköterskorna 

det positiva tack vare de goda relationerna dem hade till patienten och familjen (Zander, 

Hutton & King 2012).  

 

 

3.4 Vikten av stöd  

 

Enligt sjuksköterskorna på en pediatrisk onkologavdelningen behövde barn med cancer 

psykologiskt stöd på grund av rädslan och förändringarna som de genomgick. Att stödja 

dessa patienter var en av sjuksköterskornas viktigaste uppgifter. Fick barnet inte stödet 

de behövde kunde det lätt leda till depressioner hos barnet (Borhani, Abbaszadeh, 

Mohsenpour & Asadi 2013). I och med att barnet blev sämre kände sjuksköterskorna att 

även föräldrarna krävde mer stöd och vård för sin egen del. Även att informationen 

kring barnets situation kom fram på rätt sätt och att föräldrarna alltid var inblandade i 

vårdplanen (Pearson 2013). Sjuksköterskornas förmåga att stötta barnen utvecklades i 

samband med att deras erfarenhet blev större (Linder 2009).  

 

Sjuksköterskorna uppgav att fick de inte stöd från varandra kunde de omöjligt ge stöd 

till barnen. (Zander, Hutton & King 2012 & Borhani, Abbaszadeh, Mohsenpour & 

Asadi 2013). Det viktigaste stödet fick sjuksköterskorna av varandra som kollegor där 

erfarenheter och upplevelser diskuterades med kollegorna som hade varit med om 

liknande händelser. Därför valde de att prata med kollegor hellre än att dela det med sin 

familj och vänner eftersom en sjuksköterska i samma situation hade bättre förståelse. 

(Macpherson 2008). Detta ledde till att tilliten och relationerna mellan kollegorna ökade 
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och att sjuksköterskorna kände sig bekväma att prata om sina känslor och kunde då 

lättare bearbeta svåra situationer (Zander, Hutton & King 2012). Stödet 

sjuksköterskorna var i behov av inkluderade att någon aktivt lyssnade utan att döma och 

avbryta. Det bästa var att använda sig av både verbalt och icke verbalt stöd såsom 

stöttande kroppsspråk och bekräftande språk (Macpherson 2008).  

 

 

3.5 Strategier till att hantera svåra situationer  

 

Sjuksköterskan upplevde att deras erfarenheter ledde till att de var tvungna att finna 

olika strategier för att kunna bearbeta sorg och döden som är en av de svåraste delarna i 

att arbeta på en pediatrisk onkologavdelning. Hittade sjuksköterskan rätt strategi som 

passade en själv var det lättare att gå vidare. Dessa strategier fann de genom upplevelser 

och erfarenheter. Vissa tyckte att gråta var ett sätt att avreagera sig, medan andra 

diskuterade med sina kollegor om händelserna, många använde sig även av strategier 

som inkluderade andlighet (Linder 2009 & Pearson 2013 & Zander, Hutton & King 

2012). Sjuksköterskorna beskrev även att det ibland använde sig av negativa strategier 

som kunde vara att undvika diskussioner och svåra situationer för att inte stöta på 

problemen (Zander, Hutton & King 2012).   

 

3.6 Granskning av den metodologiska aspekten urvalsgrupper 

  

För att kunna besvara den metodologiska frågeställningen har de tio valda artiklarnas 

urvalsgrupper granskats noga och redovisats i löpande text samt synligt i bilaga 1. Av 

de valda artiklarna var det fyra stycken som använde sig utav semistrukturerade 

intervjuer (Citak, Toruner & Gunes 2013 & Linder 2009 & Pearson 2013 & Zander & 

Hutton 2012).  I studien gjord av Citak et al var det 21 sjuksköterskor som deltog som 

deltog frivilligt. Studien som var gjord av Linder (2009) var det fem kvinnor och en 

man som deltog och de skulle inte ha någon tidigare erfarenhet av yrket. I Pearsons 

studie var det sju stycken sjuksköterskor från fyra olika kliniker som fått legitimationen 

inom två år. I studien gjord av Zander och Hutton var det fem sjuksköterskor som var 

legitimerade och involverade i den dagliga vården kring barn med cancer och hade tolv 

månaders erfarenhet.  
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En artikel använde sig utav ostrukturerad individuell intervju med öppna frågor 

(Borhani, Abbaszadeh, Mohsenpour & Asadi 2013) i den var det sju kvinnliga 

sjuksköterskor som deltog frivilligt och hade ett års erfarenhet. 

De andra fem artiklarna använde sig utav enkäter och frågeformulär för att samla in all 

data (Chang, Kicis & Sangha 2007 & Gallager & Gormley 2009 & Lazarin, Biondi & 

Di Mauro 2012 & Macpherson 2008 & Moody, Kramer, Santizo, Magro, Wyshogrod, 

Ambrosio & Castillo, Lieberman & Stein 2013). I studien gjord av Gallager och 

Gormley var det 30 sjuksköterskor som svarade på enkäterna utformade efter Maslash 

Burnout Inventory systemet. Samma system användes i studien av Moody et al men 

som även kompletterades av The Beck Depression inventory systemet där 

sjuksköterskor från två olika kliniker, en i USA och en i Israel med minst ett års 

erfarenhet deltog. Studien som var gjord av Chang et al var det 58 sjuksköterskor som 

deltog med minst sex månaders erfarenhet. Enkäterna var utformade av författarna 

själva och enkätnamnet var ej angivet. I studien gjord av Lazarin et al var det 235 

sjuksköterskor som deltog och de använde sig av mätinstrumentet MDS-PV för att 

samla in datan. Macphersons studie hade sex stycken sjuksköterskor med minst ett års 

erfarenhet som deltog. Frågeformuläret var utformat efter Hogan Grief Reaction 

Checklist och Inventory Of Social Support system. 

4.Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet visade att det läggs vikt på att det finns många psykosociala svårigheter 

inom sjuksköterskerollen på en pediatrisk onkologavdelning och att det krävs en 

individuell arbetsstrategi för att klara av utmaningarna. Svårigheterna som kunde uppstå 

var till exempel ett barn under palliativ vård, kommunikation mellan alla inblandade 

parter och stressen på avdelningen. Erfarenheterna som sjuksköterskorna upplevde 

ledde i sin tur till att de utformade olika individuella strategier för att klara av yrket. 

Balansen mellan det känslomässiga bandet och att vara ett professionellt stöd till 

patienten och familjen var en utmaning för sjuksköterskan. För att detta skulle vara 

möjligt var även sjuksköterskan i behov av ett bra stöd från kollegor, familj och vänner. 

De valda studiernas urvalsgrupper diskuteras i den metodologiska diskussionen.  
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4.2 Resultatdiskussionen  

4.2.1 Att arbeta på en pediatrisk onkologavdelning  

Som sjuksköterska på en pediatrisk onkologavdelning utsätts man för både utmaningar 

och lycka vilket i sin tur leder till att man utvecklas inom yrkesrollen (Linder 2009 & 

Moody, et al 2013). Många sjuksköterskor ansåg att det kan vara psykosocialt 

påfrestande att arbeta på en pediatrisk onkologavdelning och då kunde negativa tankar 

leda till sömnsvårigheter, utbrändhet och depression (Lazzarin, Biondi & Di Mauro 

2012 & Moody et al 2013).  För att minska risken för utbrändhet vid arbete med svårt 

sjuka barn och deras familjer måste varje enskild avdelning samt sjuksköterska som 

arbetar där hitta sina egna resurser eller åtgärder. Enligt Mukherjee, Beresford & 

Tennant (2014) är ett lämpligt stöd för varje enskild sjuksköterska den bästa åtgärden 

för att minska utbrändheten. Att se en annan individ lida kan aldrig vara lätt och det 

ligger i människans natur men framförallt i sjuksköterskan yrkesroll att hjälpa de som 

behöver(Eide & Eide 2009).  

 

På en avdelning med barn med cancer upplevde sjuksköterskan ofta en väldigt stressig 

miljö delvis på grund utav de höga kraven från föräldrarna till barnen. Andra faktorer 

som kunde leda till stress utöver vårdandet kring barnen var för lite bemanning, 

ändringar i schemat eller bristande samarbete mellan kollegorna (Zander, Hutton & 

King 2012 & Gallagher & Gormley 2009). Andra faktorer som kan vara stressutlösande 

är att det inte finns möjlighet eller kompentens att ge det stödet eller behandling som 

sjuksköterskan förväntas att ge (Eide & Eide 2009). Enligt Meyer, Li, Klaristensfeld & 

Gold (2013) upplever all hälso-sjukvårdspersonal stress i sitt yrke, men genom att tidigt 

hitta olika lösningar  för att lättare kunna hantera stressfulla situationer underlättas 

sjuksköterskornas arbete. Att utforma en strategi som passade för varje enskild 

sjuksköterska var ett sätt att bearbeta och kunna hantera stressen på avdelningen och på 

så vis minska de psykosociala påfrestningarna (Linder 2009 & Pearson 2013 & Zander, 

Hutton & King 2012).  I en studie gjord av Altounji et al (2012) har sjuksköterskor som 

upplevt olika typer av stress åkt i grupp till en lugn och trygg plats där de fick chansen 

att reflektera och diskutera över sina situationer. Sjuksköterskorna upplevde detta 

positivt eftersom de fick hjälp att hitta den rätta strategin som kunde vara allt från att 

gråta till att diskutera den stressfulla situationen de upplevt. 
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4.2.2 Svårigheter inom det palliativa vårdandet  

 

Det som var mest psykosocialt påfrestande var när barnen på avdelningen var i det 

palliativa stadiet.  Sjuksköterskorna ansåg att den palliativa vården var svårare vid 

bristen på erfarenhet och utbildning, det blev då svårt för sjuksköterskorna att bemöta 

barnen och familjen både emotionellt och professionellt (Pearson, 2013 & Lazzarin, 

Biondi & Di Mauro 2012). Det palliativa vårdandet är aldrig lätt och framförallt inte när 

det handlar om barn. Sjuksköterskorna med erfarenhet kring vård i livets slutskede med 

barnen berättade att det största problemet var att de hade svårigheter att kommunicera 

kring ämnet då det rådde osäkerhet och rädsla (Beckstrand et al 2010).  

 

4.2.3 Relationen mellan sjuksköterskan, barnet och familjen  

 

Sjuksköterskorna får ett väldigt starkt känslomässigt band till barnen och familjen vilket 

gör att sjuksköterskorna ibland har blivit uppmanade till att hålla sina egna känslor inom 

sig för att förhålla sig professionellt i sitt arbete (Howard & Timmons 2012). 

Hängivenheten till barnen och deras familj var en av den största känslan 

sjuksköterskorna på den pediatriska onkologavdelningen upplevde. Den känslan gjorde 

att  sjuksköterskorna lättare kunde hantera de svåra situationerna som att se barnen lida 

(Borhani et al 2013 & Linder 2009 & Zander, Hutton & King 2012). När en individ är 

svag anknyter den till någon som är stark och som innebär trygghet. Att en 

sjuksköterska uppträder som ett tryggt och stabilt stöd och speciellt i förhållande till ett 

barn gör att barnet knyter an till sjuksköterskan och får ett gott förtroende (Eide & Eide 

2009). Det har visats sig hur viktig förståelsen, medkänslan, stödet och hoppet från 

sjuksköterskorna är för den vårdande miljön för barnet och deras välmående (Howard & 

Timmons 2012). Enligt Joyce Travelbee är grunden till hennes omvårdnadsteori att 

känna hopp. Hon anser att vägen till en god relation kommer genom att sjuksköterskan 

sympatiserar och känner empati för patienten och familjen (Pokorny, M-E 2010). 

Empati definierades som att ta del av och förstå en annan individs tillstånd, att ta del av 

innebär att sjuksköterskan sätter sig in i patientens situation men behåller 

professionaliteten (Eide & Eide 2009).  

 

I Travelbees omvårdnadsteori förklaras kommunikation som ett instrument till att uppnå 

syftet med omvårdnaden men även ett sätt att kunna förstå och möta patientens behov 
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(Eide & Eide 2009).  Det kan komma upp svårigheter rörande bland annat språket och 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och föräldrarna(Beckstrand et al 2010). 

Därför är kommunikation en av de viktigaste delarna inom vården och framförallt när 

det rör flera parter så som barnen och familjen. När en bristande kommunikation 

uppstod kunde sjuksköterskorna känna sig osäkra i sin yrkesroll och undvek då att 

kommunicera med patienten och familjen (Citak 2013). Viktigt som sjuksköterska är 

nog att ha kompetensen till att anpassa kommunikationen till patienten man har framför 

sig och på så vis kunna få patienten och familjen att vara inkluderade i vården. Tränar 

sjuksköterskan upp sin kommunikationsförmåga stärker det yrkesrollen och 

missförstånd mellan alla parter undviks. Joyce Travelbee menade på att en 

sjuksköterska aldrig blir fullärd inom detta område och att kommunikationsfärdigheten 

alltid kan utvecklas (Eide & Eide 2009).  

 

4.3 Metodologiska aspekten urvalsgrupper  

 

Den metodologiska frågeställningen var att undersöka vilka urvalsgrupper de tio 

artiklarna som grundar till resultatet har använt sig av. Fyra artiklar som hade en 

kvalitativ ansats använde sig av semistrukturerade intervjuer (Citak, Toruner & Gunes 

2013 & Linder 2009 & Pearson 2013 & Zander & Hutton 2012). Det var både män och 

kvinnor men olika antal deltagare i varje studie med erfarenhet kring vårdandet av barn. 

Semistrukturerade intervjuer är den vanligaste insamlingsmetoden inom kvalitativ 

forskning och enligt Polit & Beck (2012) är de ett bra alternativ för att få information 

samt upplevelse med bra kvalité från responenterna. Endast en man var med i studierna 

så för att få fram ett bredare genusperspektiv i resultatet hade en balans mellan könen på 

deltagarna nog varit optimalt.  

Studien gjord av Borhani et al använde sig av en datainsamlingsmetod som byggde på 

ostrukturerad individuell intervju med öppna frågor med sju deltagare. Antal deltagare 

kan vara en stor betydelse till vilket resultat som framkommer och viktigt är att inte ha 

för få deltagare eftersom det då blir svårt att generalisera ett pålitligt resultat. Polit & 

Beck (2012) menar på att antalet deltagare bör vara minst fem personer då känsliga 

ämnen ska diskuteras även att gruppen i sig ska vara blandade kön så alla ska känna sig 

bekväma i att uttrycka sig fritt. En intervju med öppna frågor är positivt eftersom man 

då kan anpassa frågorna efter deltagaren och få ut mer information.  
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De kvarstående studierna bygger på en kvantitativ ansats och har en 

datainsamlingsmetod som utgått från enkäter och frågeformulär (Chang, Kicis & 

Sangha 2007 Gallager & Gormley 2009 & Lazarin, Biondi & Di Mauro 2012, 

Macpherson 2008 & Moody, Kramer, Santizo, Magro, Wyshogrod, Ambrosio, Castillo, 

Lieberman & Stein 2013). De olika datainsamlingsmetoder som använts var Maslash 

Burnout Inventory systemet, The Beck Depression inventory systemet, mätinstrumentet 

MDS-PV, Hogan Grief Reaction Checklist och Inventory Of Social Support system. 

Antalet deltagare varierade och det var allt från 30 till 235 sjuksköterskor som deltog. 

Antalet deltagare i enkäter är väldigt viktigt för att få in så mycket data som möjligt och 

för få deltagare kan leda till en otillförlitlig studie. Dock kan det även bli för mycket 

insamlad data vilket i sin tur kan leda till att det kan bli svårt att sammanställa alla svar.  

Enkäter är ett bra alternativ när känsliga ämnen tas upp eftersom det tillåter deltagaren 

att vara helt anonym eller när det behövs ett stort deltagarantal (Polit & Beck 2012).  

4.4 Metoddiskussion 

Det förekommer olika styrkor och svagheter i en litteraturstudie beroende på vilka 

studier resultatet bygger på (Polit & Beck 2012). I denna litteraturstudie valdes det att 

använda sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få ett omfångsrikare 

resultat. Detta kan ses som positivt för litteraturstudien eftersom artiklarnas olika 

ansatsers kompletterar varandra (Polit & Beck 2012).  

Utifrån sökorden som användes framkom det ett brett resultat med mycket olika artiklar. 

Det rekommenderas att använda sig utav MeSh- termer i Pubmed och Headings i Cinahl 

för att få fram relevanta sökord som passar till syftet. Detta användes och sågs därför 

som en styrka till denna litteraturstudie. För att begränsa sökningar lades vissa 

begränsningar till så som linked full text, ålder 0-18 år, peer-reviewed, tillgänglig på 

högskolan i Gävle och endast artiklar publicerade inom 10 år. En svaghet med att 

använda sig utav flera begränsningar kan vara att flera artiklar som stämt överens med 

syftet kan ha missats. Även att årtalet då artiklarna publicerades begränsades kan ses 

som en svaghet då äldre artiklar som stämmer in på syftet och frågeställningen inte då 

inkluderas. Att Free Full Text används som en begränsning i en av sökningarna kan ses 

som en svaghet eftersom det begränsar resultatet ytterligare. Tidsbegränsningen i 

sökningarna gjordes för att få den senaste relevanta forskningen.  Eftersom alla artiklar 

var skrivna på engelska kan då leda till missförstånd vid översättning till svenska, därför 
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användes uppslagsverk för att minska riskerna med att misstolka texten. En ständig 

dialog har uppehållits för att underlätta arbetet kring litteraturstudien och försöka hålla 

en så god kvalité som möjligt.  

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Föreliggande studie angående sjuksköterskors erfarenheter kring att vårda barn med 

cancer på en pediatrisk onkologavdelning visar att det finns många olika aspekter att ta 

hänsyn till i yrkesrollen som legitimerad sjuksköterska. Stressen på avdelningen, 

relationen mellan sjuksköterskan barnet och familjen samt svårigheter inom det 

palliativa vårdandet är några av aspekterna. Studien visar även att erfarenheter kan 

underlätta arbetet kring barn med cancer eftersom det kan uppkomma många 

svårigheter och vara påfrestande ur ett psykosocialt perspektiv för sjuksköterskan. 

Genom att sammanställa studier om vilka erfarenheter sjuksköterskor har av att arbeta 

på en pediatrisk onkologavdelning ur ett psykosocialt perspektiv kan det leda till att 

framtida sjuksköterskor lättare hittar sina egna strategier om hur de kan hantera de 

psykosociala svårigheterna på avdelningen. Omvårdnadsarbetet kan då möjligtvis 

förbättras och tidigare missförstånd mellan olika parter kan minskas om 

sjuksköterskorna får ta del av tidigare erfarenheter.  

4.6 Förslag till fortsatt forskning  

Utifrån denna litteraturstudie anses det behöva mer forskning inom detta område 

eftersom samhället och vården hela tiden utvecklas och att sjuksköterskor ska få 

möjligheten att identifiera eventuella styrkor och brister i sin yrkesroll. Mycket 

forskning finns om barnen och familjens erfarenheter medan studier om sjuksköterskans 

erfarenheter är bristande. Med mer forskning kring sjuksköterskans erfarenheter kan 

stödet för sjuksköterskor utvecklas och i takt med det tryggheten i yrkesrollen som då 

leder till ökad kvalité av omvårdnaden kring barn med cancer.  

4.7 Slutsats  

Att arbeta på en pediatrisk onkologavdelning anses vara psykosocialt påfrestande men 

även fysiskt påfrestande på grund av de svåra etiska situationerna som kan uppstå, olika 

beslut i vården och barnens prognoser. För att sjuksköterskorna ska klara av det tunga 

arbetet krävs det ett bra stöd från kollegorna och en individuell strategi. En god 
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kommunikation krävs för att en god omvårdnad ska kunna fortlöpa på avdelningen och 

sjuksköterskorna anser att tidigare erfarenheter med att vårda barn med cancer alltid är 

något man kan använda sig av i framtida situationer.   
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Bilaga 1. Artikelöversikt. 
 
 
 

Författare, 
År, Land 

Syfte Titel Design/An
sats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmeto
d 

Dataanalysmeto
d 

Resultat 

Borhani, F., 
Abbaszadeh, 
A., 
Mohsenpour
, M & 
Asadi,N. 

2013 

Iran 

Syftet med denna 
studie var att utforska 
sjuksköterskor 
erfarenheter kring att 
vårda barn med 
cancer angående 
deras behov, stress 
och begränsningar. 

Lived 
experiences of 
pediatric 
oncology 
nurses in Iran 

Ej angivet 
men det 
tolkas som 
en 
Explorativ 
design.  
Kvalitativ 
ansats. 

 

7 kvinnliga 
sjuksköterskor, 
frivilligt deltagande 
och hade minst ett års 
erfarenhet. 

Ostrukturerade 
individuell intervju 
med öppna frågor. 

Innehållsanalys.   

 

Denna studie tar 
upp 
sjuksköterskornas 
erfarenheter kring 
vårdandet av barn 
med cancer i 
olika teman. 
Känslomässiga 
relationer, 
stödjande vård, 
känslan av 
hjälplöshet, 
försök till att 
uttrycka känslor 
och 
sjuksköterskornas 
behov av stöd.   

Chang, A., 
Kicis, J & 
Sangha, G.  

2007 

Kanada 

Syftet med denna 
studie var att se 
effekten av stöd till 
sjuksköterskor på 
barnonkologiskavdeln
ing som upplevde 
stress. 

Effect of the 
Clinical 
support nurse 
role on work-
related stress 
for nurses on 
an inpatient 
pediatric 
oncology unit. 

Tvärsnittsst
udie.  
Kvantitativ 
ansats. 

58 stycken var med i 
studien Minst sex 
månaders erfarenhet 
av att arbeta på 
avdelningen. 

Enkäter som 
författarna själva har 
formulerat. 
Enkätnamn ej 
angivet. 

Analys t-test 
och ANOVA. 

Denna studie 
visade att göra 
misstag, se 
patienter lida och 
inte kunna göra 
något åt det var 
några av de 
upplevelser som 
relaterades till 
stress. 

Citak, A-E., 
Toruner, E-
K & Gunes, 
N-B.  

2013 

Turkiet 

Syftet med denna 
studie var att utforska 
kommunikationssvåri
gheter på en 
pediatrisk onkologisk 
avdelning mellan 
patienter och familjer 
från ett 
sjuksköterskeperspekt
iv. 

Exploring 
communicatio
ns difficulties 
in pediatric 
hematology/on
cology nurses. 

Deskriptiv 
design. 
Kvalitativ 
ansats. 

21 sjuksköterskor 
deltog. Blev valda 
utifrån frivilligt 
deltagande och 
tidigare upplevelser av 
kommunikationssvårig
heter. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Innehållsanalys  Denna studie tar 
upp 
sjuksköterskornas 
erfarenheter av 
kommunikationss
vårigheter 
rörande 
svårigheter att 
svara på frågor 
ledande till 
negativa svar, 
ineffektiv 
kommunikation 
och konflikter 
med patienter och 
anhöriga, vilket 
kunde leda till 
utbrändhet och 
att stödgrupper 
mellan 
kollegorna var till 
hjälp. 

Gallager, R 
& Gormley, 
D.  

2009 

Amerika 

 

Syftet med denna 
studie var att se 
sjuksköterskors  
erfarenheter kring 
stress på 
arbetsplatsen, 
utbrändhet och stödet 
de fick. 

Percepions of 
stress, burnout, 
and support 
systems in 
pediatric bone 
marrow 
transplantion 
nursing. 

Tvärsnittsst
udie. 
Kvantitativ 
ansats. 

Det var 30 
sjuksköterskor som 
arbetade på en 
barnonkologisk 
avdelning som deltog. 

Med en enkät 
utformad efter 
Maslash Burnout 
Inventory(MBI). 

SPSS 16. Studien visade att 
sjuksköterskor 
som fick hjälp av 
stödsystem 
upplevde mindre 
stress. Några 
faktorer som 
kunde förbättra 
omständigheterna 
var bättre 
scheman, ökad 
bemanning och 
tilldelade 
uppgiffter. 
 

Lazzarin, 
M., Biondi, 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka den 

Moral distress 
in nurses in 
oncology and 

Beskrivand
e design. 

235 sjuksköterskor 
deltog i studien. 

Med hjälp av 
mätinsrumentet 

Cronbachs 
alpha. 

Studien visade att 
en del av 
sjuksköterskorna 
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A & Di 
Mauro, S.  

2012. 

Italien 

moraliska stressen 
hos sjuksköterskor på 
en barnonokologisk 
avdelning. 

hematology 
units. 

Kvantitativ 
ansats. 

MDS-PV samlades 
data in. 

hade bytt 
arbetsplats på 
grund av stress 
eller funderade 
på att göra det. 
Att arbeta med 
barn med cancer 
var psykiskt och 
fysiskt 
påfrestande. 

Linder, L. 

2009. 

Amerika. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter på en 
pediatrisk onkologisk 
avdelning under deras 
första år. 

Experiences of 
pediatric 
oncology 
nurses: the first 
year of hire 

Fenomenol
ogisk 
design. 
Kvalitativ 
ansats. 

5 kvinnor och 1 man 
deltog De skulle inte 
ha någon tidigare 
erfarenhet av att arbeta 
på avdelningen. 

Semisstrukturerade 
intervjuer. 

Innehållsanalys.  Denna studie tar 
upp att 
sjuksköterskorna 
upplevde att det 
var en helt ny 
värld för dem. 
Utmaningar och 
framgångar i 
yrket formade 
deras roll. 

Macpherson, 
C.  

2008 

Amerika  

 

 Syftet med studien 
var att se påverkan på 
sjuksköterskor inom 
sorgprocessen på en 
barnonkologisk 
avdelning. 

Peer-supported 
storytellning 
for grieving 
pediatric 
oncology 
nurses. 

Deskriptiv 
studie. 
Kvalitativ 
Ansats. 

6 stycken 
sjuksköterskor som 
frivilligt deltog. Minst 
ett års erfarenhet, 
arbeta heltid och 
upplevt sorg i sitt 
arbete. 

Med hjälp av ett 
frågeformulär. 
Hogan Grief 
Reaction Checklist 
och Inventory of 
Social Support. 

Innehållsanalys.  Studien visade att 
sjuksköterskorna 
upplevde 
stödmötena 
positivt och det 
blev lättare att 
hantera förluster. 

Moody, K., 
Kramer, D., 
Santizo, R., 
Magro, L., 
Wyshogrod, 
D., 
Ambrosio, 
J., Castillo, 
C., 
Lieberman, 
R & Stein, J.  

2013 

Amerika 
Israel 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka hur ökad 
utbrändhet hos 
sjuksköterskor kunde 
förebyggas genom 
utbildning. 

Helping the 
helpers: 
Mindfulness 
training for 
burnout in 
pediatric 
oncology- A 
pilot program 

Experiment
iell design 
Kvantitativ 
ansats. 

Deltagarna var från två 
olika kliniker, en i 
USA och en i Israel. 
Minst ett års 
erfarenhet av att arbeta 
med cancersjuka barn 
och ha tid för 8-
veckors studie. De 
delades upp i två 
grupper, slumpmässigt 
där ena gruppen fick 
utbildning i att hantera 
stress och den andra 
inte. 

The Perceived stress 
scale för att se 
upplevelserna kring 
stress. The Beck 
depression 
Inventory för att se 
nivåerna av 
depression. 
Maslachs burnout 
inventory användes 
för att mäta 
utbrändheten hos de 
båda grupperna. 

T-test och 
Wilcoxons rank 
sum test. 

Studien visade att 
det inte var 
möjligt att 
minska stressen 
med hjälp av 
utbildning men 
att utbildningen 
bidrog till något 
positivt och att 
sjuksköterskorna 
kände att de fick 
en bättre förmåga 
att hantera 
stressfulla 
situationer. 

Pearson, 
HN.  

2013 

England 

Syftet med studien 
var att få en inblick i 
hur palliativ vård till 
barn upplevs av 
sjuksköterskor inom 
barnonkologi. 

You’ve only 
got one chance 
toget it right, 
childrens 
cancer nurses 
experience of 
providing 
palliative care 
in the acute 
hospital 
setting. 

 
Fenomenol
ogisk 
design. 
Kvalitativ 
ansats. 

7 stycken 
sjuksköterskor från 
från 4 olika kliniker. 
De skulle inte ha 
någon tidigare 
erfarenhet inom 
området, blivit 
färdigutbildade inom 
de 2 senaste åren och 
vara frivilliga att delta. 

Med semi-
strukturerade 
intervju frågor samt 
öppna frågor. 

Innehållsanalys. Studien visade att 
sjuksköterskorna 
upplevde 
hjälplöshet samt 
svårigheter med 
att sätta sig in i 
det palliativa 
kring barnet. 

Zander, M 
& Hutton, 
A.  

2012 

Australien 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka begreppet 
resiliens bland 
sjuksköterskor som 
arbetar på en 
barnonkologisk 
avdelning och 
processen dessa 
sjuksköterskor 
genomgick för att 
utveckla 
motståndskraft 

Exploring 
resilience in 
paediatric 
oncology 
nursing staff 

Forsknings
design 
Kvalitativ 
ansats 

5 sjuksköterskor på en 
pediatriskonkologisk 
avdelning deltog av 20 
förfrågade. 
Sjuksköterskorna 
skulle vara 
legitimerade och 
arbeta på en sådan 
avdelning. De skulle 
vara involverade i den 
dagliga vården med 
patienterna och ha 
minst 12 månaders 
erfarenhet. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Innehållsanalys Denna studie tar 
upp att 
sjuksköterskorna 
ansåg hur viktigt 
det var med en 
god 
motståndskraft i 
yrket. För att 
uppnå detta 
krävdes ett stort 
stöd från kollegor 
och familj samt 
strukturerade 
arbetsscheman. 

 


