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Sammanfattning 
Bakgrund: Förr ansågs cancer hos barn vara obotlig. De senaste årtiondenas medicinska 

framsteg har förändrat synen på barncancer. Idag blir över 75 procent av alla barn med 

cancerdiagnos botade. Trots det är cancer den vanligaste dödsorsaken hos barn upp till 15 år.  
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn med cancersjukdom.  
Metod: En kvalitativ ansats valdes där fem yrkesverksamma sjuksköterskor intervjuades. När 

intervjuerna transkriberats och analyserats med kvalitativ innehållsanalys togs åtta 

huvudkategorier fram; Att verka som samordnare och advokat, Att känna sig som en duktig 

sjuksköterska, Att bekräfta barnets identitet, Att vara en resurs för familjen, Att bidra till 

teamarbete, Att kunna sätta personliga gränser, Att känna sig otillräcklig, Att avgränsa 

föräldrars inblandning i vården.  

Resultat: Sjuksköterskan utgör en viktig roll för barnets omvårdnad. När ett barn drabbas av 

cancer hamnar hela familjen i en kris. I och med det etableras en relation mellan 

sjuksköterskan, barnet och familjen. Relationen kan ses som både positiv och negativ då 

sjuksköterskan ibland kommer familjen nära. Patientgruppen är tung men relativt enkel att 

vårda eftersom barn och familj kommer i ett system där de lär sig hur allt går till. Med 

vetskap om att de flesta barnen blir friska finner sjuksköterskan kraften till sitt arbete.  
Slutsats: Sjuksköterskan är den viktiga länken mellan områdets olika professioner, barnet och 

barnets familj. Barnen vårdas under en lång tidsperiod och av den anledningen blir de 

speciella barn för vårdpersonalen och en relation etableras till hela familjen.  

  

Nyckelord: barnomsorg, barntumörer, omvårdnad, onkologi, patient relation och 

sjuksköterska 
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Inledning 
I Sverige insjuknar ungefär 300 barn och ungdomar i någon form av 

cancersjukdom. För den som drabbas av cancer är sjukdomen hundraprocentig 

realitet. Ett barn har hela livet framför sig med uppväxt, utveckling och 

fertilitet (Kreuger, 2000). Sjuksköterskans uppgift är att bevara det friska hos 

patienten och ha förmågan att tillgodose patientens basala- och specifika 

omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2005). Cancer är en allvarlig och vanlig 

sjukdom som väcker många starka känslor (Kreuger, 2000). Under 

utbildningen har författarna fått intresse för både barn och cancer, vilket bidrog 

till att idén till denna studie föddes. Författarna anser också att detta ämne kan 

ge inblick och kunskap till sjuksköterskor inom området.  

1. Bakgrund 

1.1 Cancer i historien 

Tumörer och tumörbehandling har funnits beskrivna i indiska, kinesiska och 

egyptiska böcker sedan 2000 år f.Kr. Kirurgi var den huvudsakliga 

behandlingen vid tumörsjukdomar ända fram till början av 1900-talet då 

röntgen- och radiumstrålning infördes (Ringborg & Gustavson-Kadaka, 2008). 

Cancer är ett samlingsnamn på olika cancersjukdomar som beror på att 

cellernas genusuppsättningar förändras (Sörensen, 2015). Sjukdomarnas 

typiska drag är att celltillväxten är okontrollerad och har en förmåga att 

förstöra omgivande vävnad. Det finns cirka 200 cancerformer, men antalet 

varierar på grund av olika tumörformers undergrupper. Cancer är en heterogen 

sjukdomsgrupp, med skillnad i symtom, behandling och prognos (Nilbert, 

2013). 

Internationella cancerforskningskommittén bildades 1908 då kongresser 

organiserades och forskare rapporterade om sina iakttagelser (Ringborg & 

Gustavson-Kadaka, 2008). Vid sekelskiftet 1800-1900 började speciella 

sjukhus etableras i Tyskland, England och Frankrike för personer med 

cancersjukdom. Internationellt drabbar sjukdomen 13 miljoner människor per 

år och orsakar 13 procent av alla dödsfall (Nilbert, 2013). 
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I Sverige bildades den första cancerföreningen i maj 1910. Samma år byggde 

läkaren Gösta Forsell och sjuksköterskan Alma Wallengren Sveriges första 

cancersjukhus i Stockholm (Ringborg & Gustavson-Kadaka, 2008). I Sverige 

drabbas cirka 57 000 personer av cancer per år, vilket innebär att en svensk 

drabbas var tionde minut av sjukdomen (Nilbert, 2013). 

Tack vare tidig upptäckt och mer framgångsrik behandling kan det idag räddas 

fler liv. Ökningen för överlevnad är större hos personer som lever med sin 

cancer jämfört med antalet nydiagnostiserade. Det beror bland annat på att 

dödliga cancerformer minskar (Talbäck, Hakulinen & Stenbeck, 2008).  

År 1974 skapade Socialstyrelsen de första riktlinjerna för cancersjukvård, där 

cancersjukvårdens behov och resurser skulle tillgodoses genom gemensamma 

kliniker och enheter där patienter som diagnostiserats med cancer skulle 

behandlas och vårdas. Klinikerna och enheterna skulle ha gemensamma drag, 

men de kunde skilja sig mellan de olika regionerna i Sverige. Riktlinjerna 

tillämpades vid länssjukhusen och primärvården, dock centraliserades 

cancersjukvården till regionalsjukhusens onkologiska kliniker (Ringborg & 

Gustavson-Kadaka, 2008) 

1.2 Barncancersjukdomar  

Under de senaste 30 åren har barncancerbehandling varit framgångsrik. På 

1970-talet präglades de första riktiga vårdprogrammen för barn med 

cancersjukdom och några få cytostatika kombinerades med varandra. Det 

utvecklades en multidrug-terapi under 1980-talet, vilket innebar att flera olika 

cytostatika kunde kombineras. Ökad kunskap om dess verkan hade uppnåtts 

och förhöjd medicindosen infördes. På 1990-talet tillkom ett fåtal nya 

mediciner. Nya medicinkombinationer hittades och ytterligare ökning av 

medicindosen inskaffades (Björk, 2011). Det kliniska och medicinska 

utvecklingsarbetet, samt förbättring av diagnostik och behandling, har lett till 

att tre av fyra barn botas från sin cancersjukdom (Björk, 2011).  

Cancer hos barn ansågs förr vara obotlig. Ibland rapporterades enstaka fall där 

barn med cancer hade blivit botade eller där boten kom spontant, vilket 

uppfattades som mirakulöst och oförståeligt. De senaste årtiondenas 

medicinska framsteg har förändrat synen på barncancer (Kreuger, 2000). I 
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USA beskriver Cantrell (2007) att gemensamma forskningsprotokoll har visat 

att överlevnadstalen för barn med cancersjukdom förbättrats från 10 procent till 

75 procent under det senaste halvseklet. Sjukvården förbättras ständigt och 

med gemensamma riktlinjer för behandling optimeras den vård som bedrivs. 

Enligt Socialstyrelsen (2011) insjuknar fler pojkar än flickor, men antalet 

dödsfall är fler hos flickor. Idag blir över 75 procent av alla barn med 

cancerdiagnos botade. Trots detta är cancer den vanligaste dödsorsaken hos 

barn upp till 15 år.  

Här presenteras tre av de vanligaste cancerformerna hos barn: 

1.2.1 Leukemi 

I benmärgen pågår en omfattande celldelning för att bilda människans 

blodceller. Varje sekund bildas över tre miljoner nya blodceller hos en vuxen 

människa. Ibland blir det fel i celldelningsprocessen, varpå en leukemi uppstår.  

Hos barn finns leukemi i två olika typer: Akut lymfatisk leukemi (ALL) och 

Akut myeloisk leukemi (AML). ALL har sin utgångspunkt i benmärgens 

lymfocyter. ALL står för cirka 90 procent av alla leukemifall vilket gör den till 

den vanligaste formen av leukemi. Cirka 85 procent blir friska, även om 

behandlingen kan vara lång och besvärlig.  

Akut myeloisk leukemi (AML) har till skillnad från ALL sin utgångspunkt i 

blodets granulocyter och står för cirka 10 procent av alla leukemifall. Även vid 

AML blir de flesta barn friska, även om prognosen är sämre än vid ALL 

(Björk, 2010).  

1.2.2 Lymfkörtelcancer 

Det finns två huvudtyper av lymfkörtelcancer: Hodgkins lymfom och Non-

Hodgkins lymfom.  

Hodgkins lymfom är framför allt vanligare hos tonåringar och yttrar sig 

vanligtvis genom fasta och oömma körtlar på halsen. Över 90 procent av 

barnen som drabbas av Hodgkins lymfom blir friska redan efter första 

behandlingen. Non-Hodgkins lymfom är vanligare hos barn än hos tonåringar 

(Björk, 2010). 
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1.2.3 Hjärntumörer 

De flesta hjärntumörerna hos barn utvecklas i lillhjärnsregionen, i bakre delen 

av huvudet (Björk, 2010). Av de olika cancerformerna består 30 procent av 

tumörer i hjärnan eller övriga centrala nervsystemet hos barn med 

cancersjukdom. Barnens tumörer kan te sig mer aggressivt och vara mer 

snabbtillväxande än hos vuxna. Behandlingen är oftast en kombination av 

operation, cytostatikabehandling och strålbehandling. Behandlingarna formas 

efter sjukdom och patient. Barn, vars organ fortfarande utvecklas, tar lättare 

skada av tuff och krävande behandling än vuxna kroppar, och kräver därför 

särskild hänsyn. De flesta barn blir botade, men en del får kvarstående besvär 

som muskelsvaghet och talstörningar (Socialstyrelsen, 2013).  

Det finns sex barnonkologiska centrum i Sverige dit vården och behandlingen 

av barn med cancer är centraliserad. Det är viktigt att under- och vid 

behandlingar uppmärksamma biverkningar. Individualiserad vård och 

behandling minskar risken för både psykologiska och kroppsliga biverkningar, 

men också långsiktiga kvarstående och sent uppkomna biverkningar minskar i 

relation till behandlingar (Socialstyrelsen, 2013).  

1.3 Specifik barnproblematik 

Cancer förekommer hos människor i alla åldrar. Däremot kan vuxna människor 

drabbas av cancersjukdom som inte förekommer hos barn. Ett exempel är 

cancer som uppstår i samband med livsstil. Det finns en skillnad i hur 

sjukvårdspersonal vårdar barn jämfört med vuxna. Avdelningar där barn med 

cancersjukdom vårdas måste vara anpassade för små barn till tonåringar. 

Föräldrar, syskon och andra anhöriga bör även kunna känna sig välkomna på 

avdelningen. Specifikt i att vårda barn med cancersjukdom är att kunna lösa 

familjesituationen på ett bra sätt. Problem som kan uppstå vid vård av barn och 

tonåringar med cancersjukdom kan till exempel handla om möjligheten att gå i 

skola samtidigt som behandling ges, att acceptera håravfall och fortfarande 

kunna se frisk ut samt fortfarande ha möjligheten att utveckla sig själv och sin 

relation till omgivningen. När det handlar om små barn kan det även vara en 

problematik i att få barnet att förstå vad behandling innebär (Björk, 2010).  

På sjukhus måste barnet bygga nya relationer och förstå innebörden av att 

föräldrarna inte alltid kan hjälpa till. Barnet behöver ibland visa ängslan, 
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ångest, sårbarhet och glädje. En del barn kan känna sig generade över 

effekterna från behandling, till exempel att tappa håret. Alla dessa intryck och 

känslor påverkar ett barns självkänsla (Davies & Willsher, 2012). 

Von Essen (2000) beskriver problem i samband med cancersjukdom utifrån tre 

olika åldersgrupper: Ungdomar, förskolebarn och barn i åldrarna 0-3 år. Hos 

ungdomar är håravfall, isolering från vänner och aktiviteter det jobbigaste i 

samband med sjukdomen. En cancersjukdom hindrar barnet från att vara 

delaktig i allt som kompisarna gör på grund av behandlingar som tar tid samt 

infektionsrisk i samband med behandling. Hos ungdomar är det viktigt att få 

vara självständig och klara sig själv. Väntetid i samband med undersökningar 

och provtagningar få negativa effekter eftersom tonåringen upplever att någon 

annan har kontroll över personens liv och tillvaro.  

Hos förskolebarn var istället det värsta i samband med cancersjukdom det 

fysiska lidandet, som till exempel smärta, och rädslan i samband med 

behandlingar och ingrepp. Även hos de här barnen är isolering från vänner och 

aktiviteter svår (Von Essen, 2000).  

Hos det yngsta barnet, i åldrarna 0-3 år, är obehag och rädsla i samband med 

provtagningar, undersökningar, behandlingar mm det värsta upplevelserna i 

samband med sjukdomen. De små barnen förstår inte lika bra som de äldre 

vilket kan bli besvärligt i situationer där barnet måste vara stilla och 

vårdpersonal måste ta till fasthållning, till exempel vid röntgenundersökning 

eller injektioner. Sådana här situationer väcker obehag hos barnet och kan även 

leda till att undersökningar avbryts (Von Essen, 2000). 

1.4 Sjuksköterskans roll  

Cancer är oftast ett svårt och känsligt ämne att prata om. Det är viktigt att som 

sjuksköterska ha förståelse för hur barn och familjer som blivit drabbade av 

cancersjukdom kan få hjälp (Forward, 2015). Sjuksköterskan har en viktig roll 

för barnets omvårdnad. Att vårda barn och ungdomar kräver ett gott samarbete 

mellan sjukvårdens olika yrkeskategorier (Kreuger et al, 2000). Sjuksköterskan 

ska ha kapacitet att kunna kommunicera med patienter, anhöriga, personal och 

andra på ett lyhört och respektfullt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan 

måste även kunna läsa av reaktioner och beteenden hos barn och familjer 
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(Kreuger et al, 2000) och tillsammans med patient och anhöriga ge stöttning 

och vägledning för att möjliggöra delaktighet i vård och behandling. 

Delaktighet optimeras genom att sjuksköterskan försäkrar sig om att patient 

och anhöriga förstår information som ges vid procedurer och behandling 

(Socialstyrelsen, 2005). 

Erfarenhet är viktigare än teoretisk kunskap för att kunna utföra god 

omvårdnad. Sjukdom är en process som är kopplad till förbättring och 

förnyande. Budskapet är att om individen är medveten om vad sjukdom 

innebär och vad den ger för uttryck kan förhållandena som människor lever i 

oftast förändras i positiv riktning (Kirkevold, 2000). 

Information är viktig att ge till barn och anhöriga. De blir medvetna om vad 

sjukdomen innebär, vilket också Cantrell (2007) skriver i sin artikel. Hon 

menar att barncancervård borde vara tydlig och att sjuksköterskan ska ge 

trygghet och stöd samt att hen skall ha kunskap inom området då anhöriga och 

patienten kan ha många frågor. Inom barnonkologi behövs både den 

evidensbaserade omvårdnaden och konsten att framhäva de fysiska och 

psykosociala behandlingsresultat. Speciellt de resultat som är hälsorelaterade 

till barns livskvalité.  

Enligt Kreuger, Turup & Öijen (2000) måste sjuksköterskan vara beredd att 

svara på frågor och kunna ge förklaringar om sjukdomen. Att ge information 

till ett barn kräver tålamod, fantasi och engagemang. Bilder, dockor och 

material kan användas som hjälpmedel för att ge barnet större förståelse. 

Informationen kan till exempel handla om sjukdomen och hur den ter sig, om 

hur sjukdomen behandlas och vad som kommer att ske framöver.  

1.5 Familjecentrerad omvårdnad   

Att arbeta familjecentrerat ger utrymme för vårdpersonal att erbjuda fysiskt och 

psykiskt stöd till föräldrar och familj som har ett barn med cancerdiagnos 

(Tedford & Price, 2011). Svensk sjuksköterskeförening (2015) beskriver att 

familjefokuserad omvårdnad är en självdefinierad grupp som innebär att vård 

och omsorg fokuserar på familjens betydelse för patientens upplevelser av 

ohälsa och sjukdom. Familjen ses som en enhet eftersom alla inblandade 

påverkar varandras liv och hälsa.   
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I vård av ett barn som genomgår cancerbehandling är det viktigt att involvera 

barnets familj eftersom familjemedlemmar utgör ett viktigt stöd. Familjen är 

barnets primära källa för att finna styrka (MacKay & Gregory, 2011) och 

därför är det viktigt att tillämpa en familjecentrerad omvårdnad. När en 

familjemedlem drabbas av sjukdom påverkas hela familjen och familjen kan 

även påverka barnets sjukdomsförlopp (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 

Hos en förälder till ett barn med cancersjukdom kan känslan av att inte ha 

kontroll, osäkerhet och misstro växa fram samtidigt som denne försöker 

uppträda normalt. Föräldrar upplever barnets cancerbehandling som en strid 

och kämpar för sitt barns överlevnad. De försöker också anpassa sig till 

förändringar som att balansera familjelivet och hantera rädsla för död. Att 

vårdpersonal finns till hands och hjälper barnet kan hjälpa föräldrarna att klara 

av situationen samt uppleva en känsla av kontroll över familjesituationen. Att 

involvera föräldrar i vården genom information och utbildning kan leda till att 

faktorer som stress och ångest minskar. Information om behandlingen ger 

föräldrarna en möjlighet att fatta beslut i barnets vård och främjar känslan av 

kontroll i den osäkerhet som genomsyrar familjelivet (Tedford & Price, 2011). 

När ett barn blivit diagnostiserad med cancersjukdom hamnar familjen i kris. 

Det är då viktigt att sjuksköterskan förstår familjens reaktioner och 

förväntningar på vården. Sjuksköterskan ansvarar för att underlätta vården för 

barnet och dess anhöriga. Ett viktigt instrument är kommunikation. Diagnosen 

cancersjukdom skapar ångest hos hela familjen. Det kan leda till att de dagliga 

rutinerna av behandling, konsekvenser av sjukdom och de förändringar som 

måste göras påverkar alla inblandade. Sjuksköterskan har därför en 

grundläggande roll i hanteringen av alla frågor. Sjuksköterskan arbetar som 

stöd till både barnet och familjen, vilket i sin tur ökar livskvalitén.  Författarna 

i artikeln skriver även att det krävs anpassning från familjen för att kunna 

stödja den vård och omsorg som behövs för behandling, undersökningar och 

sjukvård. Barnet är fortfarande beroende av föräldrarna och deras åsikter och 

uppfattning (Carvalho, Bastos Depianti, Da Silva, Burla de Aguiar & Monteiro, 

2014). 



  8 

1.6 Problemformulering 

Ett nydiagnostiserat barn med cancersjukdom behöver gå igenom en hel del 

förändringar, såväl fysiskt, psykiskt och socialt (Davies & Willsher, 2012). 

Genomgången ovan visar vilken roll sjuksköterskan har i vård av barn med 

cancersjukdom. Sjuksköterskan bör ge trygghet, stöd och ha kunskap inom 

området eftersom anhöriga och patienten kan ha många frågor (Cantrell, 2007). 

Sjuksköterskan har också en viktig roll mot barn och dess anhöriga med 

kommunikation, information, kunskap och att vara lyhörd.  

Författarna i studien valt att ha familjecentrerad omvårdnad som teoretisk 

grund. Eftersom familjen blir mycket påverkad och involverad när ett barn blir 

diagnostiserad med cancer. Det finns inte många vetenskapliga artiklar som 

endast undersöker sjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn med 

cancersjukdom. Eftersom det är ett aktuellt ämne anses kliniska intervjuer med 

verksamma sjuksköterskor inom området kunna ge en avsevärd kunskap för 

området.  

2. Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn med 

cancersjukdom.  

3. Metod 

3.1 Design 

Designen som valts för studien är en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv 

ansats.  

För att uppfylla studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie med induktivt 

utgångsläge. Det innebär att data har samlats in och analyserats för att leda till 

en förståelse för fenomenet (Kristensson, 2014). Målet var att få fördjupad 

kunskap och förståelse för sjuksköterskornas egna erfarenheter av att vårda 

barn med cancersjukdom. Yrkesverksamma sjuksköterskor inom området fick 

svara på frågor i enskilda intervjuer. 
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3.2 Population 

Populationen för intervjuerna var yrkesverksamma sjuksköterskor inom barn- 

och ungdomsverksamhet.  

3.3 Urval  

För denna studie har ett ändamålsenligt urval använts med förbestämda 

kriterier, det vill säga att författarna valt ut deltagare som ger mest nytta till 

studien (Polit & Beck, 2008). Inklusionskriterier för studien var 

yrkesverksamma sjuksköterskorna som arbetar på barn-och ungdomsavdelning 

med erfarenhet av att vårda barn med cancersjukdom. Studien utfördes i ett län 

i Mellansverige.  

Ett informationsbrev skickades via epost till verksamhetschefen och 

avdelningschefen. Informationen beskrev varför studien skulle göras och vilka 

veckor intervjuerna skulle ske. I brevet efterfrågades också ett godkännande till 

att utföra intervjuerna. 

Dagen efter att informationsbreven skickats ut gick författarna till avdelningen 

för att tala med avdelningschefen om studien. Under mötet gavs ytterligare 

information om varför studien skulle göras, hur de semi-strukturerade 

intervjuerna skulle gå till samt hur lång tid de beräknades ta. Uppgifter om ett 

informerat samtycke gavs också för att skydda deltagarna. Studiens författare 

förklarade vilka inklusionskriterierna som gällde för deltagarna. Med 

godkännande till att studien fick genomföras inom ramarna för verksamheten 

erhölls från avdelningschefen mailadresser till fem yrkesverksamma 

sjuksköterskor. Två män och tre kvinnor, som var relevanta för studien. Ett 

mail med förfrågan om deltagande skickades ut till sjuksköterskorna. Alla fem 

sjuksköterskor som tillfrågades hade möjlighet att delta i studien.  

Sjuksköterskorna som deltog i studien har varit yrkesverksamma i 1-30 år. Fyra 

av fem deltagare har specialiserat sig till barnsjuksköterska.  

3.4 Datainsamling 

För studien användes en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden 

skapades för att besvara studiens syfte och innehöll fyra inledningsfrågor samt 

elva huvudfrågor (se bilaga 1). Inledningsfrågorna besvarade kön, 
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yrkesverksam tid, hur länge sjuksköterskan har arbetat på barn-och 

ungdomsavdelning samt varför sjuksköterskan valt att arbeta med barn. 

Huvudfrågorna besvarade sjuksköterskans levda erfarenheter och upplevelser 

av att vårda barn med cancersjukdom. De handlade bland annat om 

sjuksköterskans roll, vad för slags problem som kan uppstå, vad som är svårast 

och jobbigast samt vad som är mest positivt i att arbeta med barn.  

Två intervjuer bokades via mail och resterande tre intervjuer bokades på plats 

på avdelningen. En intervjuguide skickades senast dagen före till respektive 

sjuksköterska för att de skulle få möjlighet att läsa igenom frågorna och 

fundera kring svaren.  

Det är viktigt att ta hänsyn till vilken plats som intervjun sker på. För att 

intervjupersonen skall dela med sig av egna erfarenheten bör intervjun ske på 

en plats i lugn och ro utan störmoment (Polit & Beck, 2012).  Därför fick 

sjuksköterskorna själva välja på vilken plats intervjun skulle ske.  

För att få ett helhetsperspektiv samt minska risken för missuppfattningar och 

misstolkningar deltog båda författarna vid samtliga intervjuer. Författarna 

bestämde i förväg vem som skulle vara huvudintervjuare och vem som skulle 

sitta bredvid och föra eventuella anteckningar. Detta gjordes för att författarna 

skulle känna sig mer säkra under intervjuerna och på så vis även minska oro 

och förvirring hos intervjupersonen.  

Intervjuerna spelades in för att få deltagarnas exakta ord (Polit & Beck, 2012). 

Inspelningen gjordes med hjälp av en MP3-spelare och anteckningar togs vid 

sidan av. Varje intervju tog mellan 20 och 45 minuter. Under intervjuerna fick 

sjuksköterskorna beskriva sina upplevelser och erfarenheter utifrån 

intervjuguiden. Alla deltagarna fick samma frågor, följdfrågor kunde dock 

variera beroende av hur sjuksköterskorna svarade på huvudfrågorna samt 

personkemi mellan intervjuare och intervjuperson. Intervjuerna utfördes inom 

loppet av två veckor.  

3.5 Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys användes för att tolka, strukturera och få en 

förståelse för texten. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. De 

inspelade intervjuerna transkriberades. En intervju transkriberades tillsammans 
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för att författarna ville vara säkra på att resterande transkriberingar skulle 

utföras korrekt. Resterande intervjuer delades upp. Ett övervägande att 

transkribera varandras intervjuer gjordes men författarna såg det mer lämpligt 

att huvudintervjuaren transkriberar sin egen intervju. Detta eftersom det är 

lättare att tolka samtalet i den egna intervjun.  

Från transkriberingen identifierades meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna kondenserades (se tabell 1) och samtidigt 

diskuterades innebörden av texten för att få fram en sammanfattning, det vill 

säga en kod (Kristensson, 2014). Samtliga koder skrevs ut och lades ut på ett 

bord. Författarna kunde därefter urskilja vilka koder som hörde samman med 

varandra. Koder med liknande betydelse bildade en underkategori. När 

underkategorierna skapats gick författarna igenom innehållet för att identifiera 

vilka underkategorier som tillsammans kunde bilda en kategori.  

Resultatet har i huvudsak skett genom manifest tolkning då fokus var att finna 

likheter, skillnader och mönster. En viss latent tolkning har använts för att 

beskriva underliggande betydelse av texten (Kristensson, 2014). För att 

förstärka kategorierna och underkategorierna har citat använts från deltagarna i 

studien. Författarna har valt att inte uppge namn eller kön i resultatet.  

(Tabell 1, exempel på analysprocessen)  

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategorier Kategorier 

     

" Det är klart 

att i början av 

behandlingen 

kan de må 

väldigt dåligt en 

del och då ser 

man det ju 

större. Men när 

de väl är under 

en behandling, 

då rullar det 

bara på. De 

känns inte som 

sjuka ens 

egentligen alla 

gånger utan… 

Jag vet inte 

riktigt hur jag 

 I början av 

vårdtiden kan 

barnen må 

väldigt dåligt, 

men när de väl 

har kommit in i 

sin behandling 

rullar det på. 

Trots de olika 

behandlingarn

a kan barnen 

uppfattas som 

pigga och 

lekfulla, även 

om de 

emellanåt blir 

trötta 

Lekfulla barn  Att bekräfta 

barnets 

identitet 
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ska säga…De är 

ofta pigga, det 

är klart att de 

kan vara trötta 

och så men de 

som har hållit 

på med 

behandlingen 

länge är uppe 

dagligen och 

går runt trots 

att de är här 

och får sina 

dropp… Så de 

är uppe och 

leker och det är 

full fart och de 

springer i 

korridoren " 

"Det finns 

föräldrar som ” 

så kan du inte 

göra”… och då 

måste man 

försöka 

förklara att 

man kan göra 

saker på flera 

sätt. Det ena är 

inte rätt och det 

andra fel… Att 

de måste lita på 

att vi gör vårt 

arbete och att vi 

är utbildade för 

det här och att 

nu får du 

försöka vara 

förälder"    

 Ibland måste 

sjuksköterskan 

förklara att 

saker kan 

göras på flera 

olika sätt och 

föräldrar 

måste lita på 

att 

sjuksköterskan 

kan sitt jobb 

Föräldrars tillit 

till 

sjuksköterskan

. 

Att främja 

relationen  

Att vara en 

resurs för 

familjen  

"Dels så är det 

att vara 

ordentligt 

påläst så man 

vet vad det är 

man pratar 

om…Börja med 

att gå in till 

dom 

egentligen…Va

d har dom varit 

med om och 

vad har de 

pratat om 

tidigare. Och 

sedan pratar 

När svåra och 

jobbiga 

situationer 

uppstår är det 

bra att vara 

ordentligt 

påläst och 

kolla upp vad 

barn med 

familj har varit 

med om och 

vad de vet 

sedan tidigare. 

Att prata med 

kollegor och 

ha ett öppet 

Öppet klimat 

på 

avdelningen. 

 Att bidra till 

teamarbete 
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man med 

kollegor. Man 

får ha ett öppet 

klimat så man 

inte går 

omkring och 

bär på något 

som är jobbigt" 

klimpat på 

avdelningen är 

viktigt för att 

inte bära på 

något som är 

jobbigt.   

  

3.6 Etiska aspekter 

För att studien skulle kunna genomföras behövde sjuksköterskorna ge sitt 

samtycke. Ett informerat samtycke skapades via CODEX som är en samling av 

regler och riktlinjer som ställer etiska krav på forskningsprocessen (CODEX 

2015).  

Information gavs om att studien var frivillig, att de när som helst under 

studiens gång hade rätt att avbryta sin medverkan och att studien skulle 

dokumenteras genom att intervjuerna spelades in. Intervjuerna behandlades 

konfidentiellt. Varje deltagare fick även kontaktuppgifter till författarna för 

eventuella frågor eller dylikt.  

Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) § 2 ska vårdgivaren tillgodose 

patientsäkerhet och därför har inga uppgifter om individuella barn och 

ungdomar getts. Författarna har valt att inte belysa deltagarnas kön och namn i 

studien med tanke på antalet respondenter, eftersom de lätt kan spåras.  

Eftersom sjuksköterskorna hamnade i ett utsatt läge har det tagits hänsyn till de 

etiska principerna: Autonomiprincipen, principen att inte skada, 

godhetsprincipen och rättviseprincipen (Olsson & Sörensen, 2011). 

Författarna har haft respekt för deltagarnas rätt till att ta ställning till 

informationen som getts. Deltagarna valde självständigt om de ville delta i 

studien eller inte. Trots att författarna intervjuat sjuksköterskorna om ett svårt 

ämne har respekt visats. Målet har varit att göra gott och ingen har utsatts för 

skada. Alla deltagare behandlats lika. Både män och kvinnor deltog, men ingen 

skillnad gällande kön gjordes under studien (Olsson & Sörensen, 2011).  
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4. Resultat 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn 

med cancersjukdom. Från analysen framkom åtta kategorier och åtta 

underkategorier (se tabell 2). Kategorierna och underkategorierna stärktes av 

citat från intervjuerna.  

(Tabell 2, översikt av kategorier och underkategorier)  

Kategorier Underkategorier 

Att verka som samordnare och 

advokat 
 Att vara som en spindel i nätet 

 Att förmedla en korrekt bild till 

samhället  

Att känna sig som en duktig 

sjuksköterska 

 

 

Att bekräfta barnets identitet  Att bevara det lekfulla 

 Att verka som stöd för en enkel 

patientgrupp 

Att vara en resurs för familjen   Att stödja familjer i kris  

 Att främja relationen  

 

Att bidra till teamarbete  

Att kunna sätta personliga gränser  

Att känna sig otillräcklig  Att arbeta med ovissheten 

 När ett barn somnar in 

 

Att avgränsa föräldrars inblandning i 

vården 

 

4.1 Att verka som samordnare och advokat 

4.1.1 Att vara som en spindel i nätet  

I intervjuerna framkom att sjuksköterskan utgör en viktig roll för barnets 

omvårdnad. Sjuksköterskan är en samordnare och länk mellan föräldrar och 

övriga professioner såväl som barnets talesman. Att ha ett tryggt och lugnt 

förhållningssätt samt vara ödmjuk och skapa ett bra förtroende underlättar 

arbetet. För att arbeta med barn och familjer krävs tydlighet och information 

samt en kunskap för att utbilda familjerna i hur de ska sköta sina barn i 

hemmet, den kunskapen kommer med tid och erfarenhet:   

"Ja framför allt så är det ju att vara den här pedagogen i 

sjukhusmiljön eller sjukvårdsmiljön. Att försöka förklara varför vi 

gör saker och vara ett stöd för familjen. Det är ju inte bara 

barnet utan det är en familj. Nu kan familjer se olika ut, men man 

jobbar med hela familjen " 
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För en sjuksköterska handlade det om att vara en pedagog och ett stöd. Det är 

viktigt att som sjuksköterska vara medveten om egna förmågor. För att minska 

nervositeten var det viktigt att vara påläst och förberedd innan sjuksköterskan 

går in till patienten med familj: "Man blir aldrig fullärd men man känner väl 

sig mer säker då, helt enkelt […] sen är det lättare att handskas med det […]". 

Oavsett om sjuksköterskan känner sig tryggare i sitt arbete blir hen aldrig 

fullärd.  

4.1.2 Att förmedla en korrekt bild till samhället 

Det har framkommit att samhället har en viss syn på barncancer. Utomstående 

kan ha en snedvriden bild av att cancerbarn är de svårast sjuka. En 

sjuksköterska beskriver bilden så här: "Så är det inte egentligen. Det här är ju 

kanske i två års tid."    

Barn får behandlingar som en vuxen människa inte skulle överleva. En av 

sjuksköterskorna menade att det också kan vara därför så många barn 

överlever. Att de klarar av den tuffa behandlingen visar hur starka barn är.   

Cancer är ett laddat begrepp. Men även om det är en tung sjukdom så finns det 

mycket positivt också, så som relationen till familjerna och den enorma glädjen 

när ett barn blir friskförklarat. Sjukdomen medför många jobbiga och tuffa 

situationer, men den varar inte för alltid. Det finns många barn i samhället med 

andra diagnoser som också har det jobbigt. En av sjuksköterskorna menade att 

medborgarna behöver få en mer korrekt bild av vad barncancer innebär: "Det 

tycker jag att man ska få fram, för vi ser många barn som har det jättetufft." 

4.2 Att känna sig som en duktig sjuksköterska 

I början av en sjuksköterskas karriär låg fokus på att vara korrekt och kunnig. 

En av studiens deltagare beskrev det så här:  

"jag tror att jag fokuserar lite mer på andra saker än vad jag 

gjorde i början. Man är väldigt mån om att vara korrekt och vara 

kunnig och vara duktig sjuksköterska till att börja med… Så att 

man kan leverera. Men med tiden så blir det ju så att man har 

erfarenhet och man slappnar av och då är det andra saker som 

träder fram i förgrunden även om man vill vara skicklig i sin 

profession".  
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Det handlar om att vara en duktig sjuksköterska som levererar. Med tid och 

erfarenhet träder andra saker fram i förgrunden, även om sjuksköterskan 

fortfarande är skicklig i sin profession.   

Själva vården behöver inte vara den svåra biten. Det svåra är allt runt omkring 

som till exempel pappersarbete, vilka doser som ska ges och vilka prover som 

ska tas. Nya sjuksköterskor måste lära sig och lärdom tar tid. Som ny är det bra 

att följa med på ronder och se hur kollegor arbetar. Vid osäkra situationer är 

det dessutom viktigt att fråga sina kollegor om hjälp alternativt söka upp 

informationen själv.   

Sjuksköterskor som arbetar på barnavdelning har möjligheten att "komma 

bakom hjärtat i familjerna". Med tiden blir saker lättare, även om en del 

fortfarande är svåra:   

"Det känns tryggare och jag känner mig tryggare i mitt jobb, och 

tycker det har varit utvecklande och stimulerande under alla 

åren. Ibland har det varit jobbigt och mycket och så men man får 

lära sig att just hantera olika situationer. Man får försöka tänka 

vad kan hända? Vad är viktigt? Vad behöver jag göra nu?… det 

är vad man står inför. Vad behöver jag prioritera och lära mig 

nu?"  

Samtliga sjuksköterskor i studien har med tiden känt sig tryggare i sin roll som 

sjuksköterska. Det har varit utvecklande och stimulerande att arbeta med barn. 

Dock tar det lång tid att bli trygg eftersom det uppstår nya situationer varje 

dag. Det är en utmaning i sig att vara med och planera vården i takt med 

utvecklingen, men med åren blir det enklare. 
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4.3 Att bekräfta barnets identitet 

4.3.1 Att bevara det lekfulla 

Barnen kan i början av vårdtiden må mycket dåligt. När behandlingarna 

däremot har kommit igång rullar det på och barnen kan uppfattas som pigga 

och lekfulla. De kommer in i ett system som gör att det flyter på eftersom de är 

vana att vara på sjukhus och känner personalen väl. Det är en tung patientgrupp 

men ändå lättarbetad, menade en av studiens deltagare. Sjuksköterskorna måste 

följa vissa behandlingsprogram och under behandlingstiden finns risk att 

barnets autonomi överträds. Barn måste få vara barn, men väntetider och 

provtagningar minskar möjligheten till lek.  

Det finns perioder då barnen är infektionskänsliga på grund av behandlingen 

och därför inte kan ta emot besök. Under de perioderna är det bra om det finns 

saker att sysselsätta barnet med, som till exempel lekterapi eller måla. 

Vårdtiden blir då inte lika trist och lång:  

 

"[...] det är en lång vårdtid och det är jobbigt för familjen men 

framför allt barnet att de får vara så mycket tid i sjukhusmiljö. 

Barn har ju behov av att leka och få vara barn. Och det kan vi 

erbjuda med lekterapi och så men man får mycket väntan på 

sjukhus, mycket provtagningar och ibland är det väldigt lite tid 

för återhämtning och få vara autonom. Vi måste hela tiden gå 

över den gränsen för det är ju de här programmen vi måste 

följa."     

Det är viktigt att respektera barnet som en individ. Centralt i sjuksköterskans 

roll är att vara lyhörd och ge information om tillvägagångsätt. En sjuksköterska 

berättade att de försöker hålla barnets rum som en fri zon, vilket innebar att 

inga procedurer sker inne på rummet. Detta på grund av att det har förekommit 

att barn blivit rädda när en sjuksköterska gått in på rummet.   

4.3.2 Att verka som stöd för en enkel patientgrupp  

En sjuksköterska i studien ansåg att barn respekteras mer än vuxna patienter. 

Att det behövs mer tålamod till barnet då det kan ta flera timmar att ta ett 



  18 

blodprov. En annan sjuksköterska berättade att det är svårt i början av 

behandlingarna för både föräldrar och barnet innan de kommit in i rutinerna:   

"De är ju nästan de lättaste patienterna att vårda skulle jag vilja 

säga. Just för att de är så självgående och så inne i det. Och 

föräldrarna kan så mycket och är så pålästa liksom… Så det är i 

början det är svårt, innan dom har kommit in i det, innan de vet 

saker och ting […] Det blir ju en del av deras liv just för att 

behandlingen är så lång "  

Till följd av behandlingarna blir barnet mer självständigt och föräldrarna 

pålästa, vilket bidrar till en lättare vardag. Barn med cancersjukdom är en 

relativt lätt patientgrupp att vårda. Dock är ett äldre barn en grubblare och 

verbaliserar sig inte så mycket. Äldre barn som går i skolan kan sakna det 

normala i livet och fundera mer över döden. En sjuksköterska ansåg att små 

barn är lättare att vårda eftersom de leker sig ur sjukdomsförloppet. Ett mindre 

barn ser personalen som kompisar och saknar inte vardagen på samma sätt.  

4.4 Att vara en resurs för familjen 

4.4.1 Att stödja familjer i kris  

Familjen hamnar ofta i en kris när cancern är nyupptäckt och innan den vet hur 

allt fungerar. Även om utgången är positiv finns det ändå en oro. Beroende på 

vilken relation familjen har sen innan, kan sjukdomen tära mycket på 

familjerelationer. En sjuksköterska beskrev att mycket sjukvård och 

inläggningar leder till att det tar tid från hela familjen och att medlemmarna 

måste vara ifrån varandra mycket. Ibland måste en förälder stanna med sitt 

barn på sjukhuset och då påverkas syskonen:   

" […] syskon är de som verkligen kommer i kläm. Det är jättebra 

om de har någon annan som kan rycka ut, som tar hand om de 

[…] föräldrar, det är mycket med att ha ett svårt sjukt barn som 

ligger på sjukhus med behandlingar, de ska orka med sig själva 

och ja… det är tufft. De andra barnen kommer verkligen i andra 

hand"   
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Föräldrar ska orka med mycket när de har ett barn på sjukhus. Syskon hamnar 

därför ofta i kläm när ett barn i familjen blir sjukt. De kommer i andra hand 

och då kan det vara bra att ha någon annan som kan rycka ut och hjälpa till.   

För familjer som klarar av det, är den en vinst att få mer närhet och tid 

tillsammans:  

"Tänka att den relationen man får med sitt barn när de blir sjuka, 

den blir närhet som man aldrig skulle få. Så mycket ledig tid 

tillsammans. Så det finns ju mycket vinster om man klarar av att 

ha tid tillsammans [...]" 

4.4.2 Att främja relationen till familjen  

En sjuksköterska som deltog beskrev att det är annorlunda att arbeta med barn 

eftersom det handlar om att känna in barnen och bygga upp en relation. Detta 

är något som också bör tillämpas på vuxna patienter. Målet för sjuksköterskan 

är att nå barnet och skapa ett förtroende för att det ska känna sig tryggt. 

Behandlingen för ett barn med cancersjukdom kan vara mycket lång. 

Sjuksköterskorna beskrev att de under vårtiden även kan få en relation till 

familjerna:     

"Eftersom de är här ett par år så lär man känna familjerna och 

så där, så man får en relation så att säga … och dom är ju ofta 

lättare patienter och ha att göra med eftersom man får en 

relation. Dem här som kommer in akut och är här en eller två 

dar. Det är inte på riktigt på samma sätt men de här kan ju 

liksom vara glada och vinka och heja i korridoren och ropa på en 

när man kommer och så där […]".    

Relationen blir annorlunda till de barn vars vårdtid är under ett par år, eftersom 

sjuksköterskorna lär känna barnet och barnets familj väldigt väl. En trygg 

relation är viktig eftersom barnet får genomgå många behandlingar. När 

relationen är trygg går det lättare att hitta vägar för att genomföra olika 

moment. En sjuksköterska menade att "Det flyter ju på bättre när de lärt känna 

oss och vet vad vi skall göra" och en annan sjuksköterska beskrev att den nära 

relationen gör att barn med cancer ofta blir speciella barn för dem som vårdar. 
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Innan barnet får ett förtroende för sjuksköterskan kan det dock vara svårt 

eftersom barn väldigt ofta gör som sina föräldrar:     

"Tycker inte föräldrarna om att göra vissa saker så tycker inte 

barnet heller om det […]. Ibland får man ta över lite från 

föräldrarna. Nu får du vara tyst och fokusera, göra det på ett 

snyggt sätt. Nu gör vi det här så får du gå härifrån […] Det är 

viktigt att prata med dem."    

Ibland måste sjuksköterskan ta över lite från föräldrarna för att det ska gå 

lättare att utföra ett moment. För ett äldre barn kan det även kännas viktigt att 

få klara av saker på egen hand. Det kan till exempel bli jobbigt för en tonåring 

som försöker frigöra sig från sina föräldrar att plötsligt vara beroende av dem. 

Samtidigt som det blir svårt för föräldrar att släppa taget. Sjuksköterskan måste 

därför finnas till som stöd både för barnet och familjen.  

Sjuksköterskorna beskrev att de ofta får en relation, inte bara till barnet, utan 

till hela familjen. En sjuksköterska menade att det är positivt att komma så nära 

familjer, men det är viktigt att anpassa sig eftersom alla familjer är olika:   

"Det positiva är att man kommer liksom in i familjen… familjer 

är olika […]. Att man är medmänniska och att man ah, lyssnar, 

det är viktigt att man lyssnar… man kan inte bara köra på… man 

måste ju lyssna in vad föräldrarna vill. En del föräldrar har 

starka… liksom viljor, åsikter… det beror ju på vad man själv har 

för erfarenheter som förälder, vad man har med sig i bagaget… 

har man vart med om det här tidigare, kanske inte sitt eget barn, 

men andra anhöriga … Sen är det viktigt att tänka på som 

personal att man har medkänsla, empati […]"  

Beroende på vilka erfarenheter föräldrarna har sedan tidigare kan de ha starka 

viljor och åsikter. Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och visar empati. 

En del sjuksköterskor lyfte fram vikten av att möta familjer med på ett ödmjukt 

sätt och att känna in varje familj.  
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4.5 Att bidra till teamarbete 

När något jobbigt händer under ett arbetspass är det viktigt att samtala med 

personal. En sjuksköterska berättade att kollegor hjälper varandra bra eftersom 

de är i samma situation. För att våga berätta sina tankar och tala med kollegor 

är det viktigt att ha ett öppet klimat på avdelningen. En annan deltagare 

beskrev att i början fick kollegor hjälpa varandra att hitta gränssättning för att 

kunna arbeta professionellt:   

"Det är ju kollegor. De som har jobbat länge och hållit på med 

det här länge. Sjuksköterskor, undersköterskor också, läkare... 

De är ju de som finns runt omkring en… Och beroende på vad 

det är för problem också såklart. Kuratorer, sjukgymnaster… 

egentligen alla professioner som finns runt omkring"   

Oavsett vad problemet är finns det alltid olika professioner omkring att fråga. 

Sjuksköterskor som har arbetat länge och har mycket erfarenhet kan se på 

varandra om någon behöver extra stöd. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg 

att det är viktigt att lämna arbetet på arbetet och inte bära på något som är 

jobbigt. Även om det går att klara av saker själv så är det skönt att veta att det 

finns någon att luta sig tillbaka mot. Alla är olika och det tar tid att utveckla ett 

sådant förtroende för varandra. 

4.6 Att kunna sätta personliga gränser 

I intervjuerna framkom ett starkt inslag av att det ibland är svårt att vara 

professionell i sin roll som sjuksköterska. Det kan till exempel handla om att 

sjuksköterskan drar paralleller till egna barn eller kommit ett barn med familj 

för nära. Erfarenhet gör det så småningom lättare att ta distans och ändå känna 

en kontroll över situationen. Med tiden blir det enklare att klara av situationer 

och få ett arbetsperspektiv för att behålla sin profession. Hanteringen av sorg 

och kris blir då mer naturlig:  

"Man måste sätta en gräns, det går inte att ta med sig det hem 

och det går inte att gå in personligt utan man måste ha ett 

avstånd. Det är klart att det är svårt ändå, men man får ändå 

försöka tänka på det positiva […]. Det låter jättehemskt att säga 

men många gånger är det kanske skönare för dem att få somna 
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in. De lider av smärtor och ligger kanske länge innan de somnar 

in med ångest och då känns det som att det är skönare för dem 

när det väl händer…"   

En del sjuksköterskor upplevde att det kan vara lätt att ta med sig arbetet hem, 

på bekostnad av att det blir övertramp på den egna integriteten. Det gäller att 

personalgruppen tillsammans kommer överens om hur de ska hantera svåra 

situationer och att varje individ sätter en personlig gräns. Samtliga 

sjuksköterskor ansåg det viktigt att få ett avstånd från jobbet. Det underlättar 

att göra något annat på fritiden, som att umgås med vänner eller annat, för att 

rensa hjärnan. 

4.7 Att känna sig otillräcklig  

4.7.1 Att arbeta med ovissheten 

Två sjuksköterskor beskrev att en grundläggande tanke vid behandling är att 

alltid tänka på hur barnet vill bli bemött och på vilket sätt barnet vill att en 

procedur ska gå till. Det bidrar till trygghet och att vården möts med humor och 

glädje. Sjuksköterskan får ofta frågor som inte går att svara på alla gånger, 

eftersom ingen vet vad som kommer att hända i framtiden. Något som 

sjuksköterskan måste vara medveten om är att en del av jobbet är att arbeta 

med döden: 

"Men sen finns det vissa saker som alltid är svåra och det är det 

här ovissa… Att invänta ovissa svar. Att möta ovissheten är 

väldigt svårt att hantera som sjuksköterska för föräldrarna vet ju 

det allra värsta… Eller också i dödens väntrum [...]. Det är nytt 

varje gång. Många barn får ju dö hemma, och det är inte många 

som dör men… alla de här händelserna bär man ju med sig. Att 

försöka få föräldrarna att släppa sina barn. Vi jobbar med den 

yttersta glädjen och den innersta sorgen. Och den innersta 

sorgen, det är ju när man mister sitt barn"  

Att möta ovissheten och invänta svar kan vara svårt att hantera som 

sjuksköterska, eftersom föräldrarna vet det allra värsta. En sjuksköterska 

berättade att svåra situationer kan uppstå i samband med nyupptäckt cancer 

samt vid recidiverande cancer som inte går att bota. När en procedur skall 
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göras vid barnets slutskede bör vårdpersonalen därför tänka igenom vad syftet 

är med detta. Ibland måste även sjuksköterskorna bromsa doktorerna och fråga 

om det är nödvändigt. Att invänta döden är svårt, eftersom föräldrarna måste 

släppa taget om sina barn.   

När ett barn avlider är det svårt för alla inblandade. Då kan möten anordnas där 

inblandade får möjlighet att dela med sig av sina upplevelser. Handledning och 

mentorskap är viktigt för sjuksköterskor som arbetar med det allra svåraste i 

livet:  

"Det är kollegor [...] det här är det svåraste i livet och då när 

man förstod att 'såhär har vi också upplevt det' så upplevde man 

det som att 'jaha, det här är helt naturligt att jag tycker att den 

här situationen är svår' [...] känna att man får vara svag och ha 

ödmjukhet mot varandra… Bekräfta för varandra att det här är 

svårt [...]" 

Flera av studiens deltagare var överens om att kollegor är ett bra stöd. 

Tillsammans med kollegor kan svåra och jobbiga situationer hanteras. I början 

kan det vara svårt att klara av alla situationer själv och då är det viktigt att få 

bekräftelse för att inte känna sig dålig. Sjuksköterskor måste ibland få känna 

sig svaga och kunna vända sig till varandra för hjälp. Det är därför viktigt att 

ingen prestige råder kollegor emellan.   

Ofta känner sjuksköterskor själva när det blir för jobbigt. Det kan yttra sig i en 

tomhet och trötthet. Då är det viktigt att finna egna metoder för att hantera det 

jobbiga. Det kan till exempel vara att ta en längre cykelväg hem från jobbet, 

läsa en bok, lyssna på musik eller träna. Ibland kan det även vara till hjälp att 

sätta ord på det svåra.  

Utan att veta hur framtiden ser ut för barnet och familjen etablerar 

sjuksköterskan en kontakt och går in i en relation utan möjlighet att ångra sig. 

Oavsett om sjuksköterskan tycker det är extra svårt eller känslosamt att 

behandla ett barn samt familj är hen fortfarande professionell. Ganska tidigt har 

sjuksköterskan redan bestämt om hen skall finnas med hela vägen eller inte. I 

svåra situationer kan det vara svårt för sjuksköterskan att veta hur hen skall 

reagera och därför kan det vara skönt att dela på ansvaret. Trots de svåra 
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situationerna är det fantastisk att få vara nära familjer, även om det kan vara 

svårt att ta ett avslut med de familjer som inte får ha kvar sina barn:  

"Det är ett fantastiskt jobb att få vara såhär nära familjer, det 

tycker jag. Fast att göra avslut med familjer som inte får ha kvar 

sina barn det är svåra saker. För på något vis blir man som en… 

Man kommer ju nära, man delar det svåraste i livet" 

Att göra avslut med familjer som inte får behålla sina barn är svårt. Men med 

vetenskapen att de allra flesta barn blir friska finner sjuksköterskan orken till 

sitt arbete. På något vis förstår barn att sjuksköterskan vill dem väl, oavsett hur 

tuff behandlingen är. Det kan vara svårt att veta var ett barns gräns går, men 

om du vinner ett barns hjärta så kommer de ihåg det menade en deltagare i 

studien. Det är ett stimulerande arbete och i slutändan är det för barnets och 

familjens skull som sjuksköterskorna arbetar.  

4.7.2 När ett barn somnar in  

Flera sjuksköterskor i studien berättade att överlevnadsprognosen för barn med 

cancer är god och majoriteten klarar sin cancer. Dock finns det barn som inte 

överlever och den biten är svår att vänja sig vid:  

"ja man är ju inte mer än människa […] vanliga leukemier då, 

80-90 procent klarar ju sig, […] så är det.. men sen är det några 

stycken som inte gör det…just den biten är det svårt att vänja sig 

vid men det händer inte jätteofta som tur är".   

Det var viktigt att som sjuksköterska hålla sig neutral och lyssna vid ett barns 

slutskede. Föräldrar kan ha behov av att prata, uttrycka sig samt berätta vad 

familjen varit med om. En sjuksköterska beskrev att det är svårt att se hur 

hjärtat fortsätter att slå hos barn, med vetenskapen om att det inte finns något 

mer att göra. Det enda som återstår är att försöka finnas till och lindra det 

svåra. Inte ens ord räcker till när föräldrarna är nedbrutna och syskonen mår 

dåligt: 

" [...] När man vet att man inte kan göra mer och hjärtat 

fortsätter slå och de får kämpa. Och föräldrarna är nedbrutna 

och syskonen mår jättedåligt av att bara se någon lida. Och det 

är ju gemensamt för alla svåra sjukdomar där man inte kan 
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erbjuda något mer utan… [...] Man kan försöka finnas till och 

man kan försöka lindra det svåra. [...]"   

 När barnets närmaste är samlade gäller det att bara finnas till hands. Ibland 

kan föräldrarna vara de som behöver mest stöd. En deltagare i studien berättade 

att det är viktigt att minska smärta och lidande, så att barnet blir tryggt och 

somnar in på ett behagligt sätt.   

Oavsett vilket barn sjuksköterskan arbetar med ger det glädje tillbaka. Det mest 

positiva är när ett barn och familj har kämpat i flera år och sen blir 

friskförklarat. Det är något alldeles extra.  

4.8 Att avgränsa föräldrars inblandning i vården 

En av sjuksköterskorna beskrev att det inte är helt ovanligt att föräldrarna 

ibland är sjuksköterskor. De föräldrarna kan ha synpunkter och en vilja att ta 

över:   

"Det finns föräldrar som 'så kan du inte göra'… och då måste 

man försöka förklara att man kan göra saker på flera sätt. Det 

ena är inte rätt och det andra fel… Att de måste lita på att vi gör 

vårt arbete och att vi är utbildade för det här och att nu får du 

försöka vara förälder"  

Ibland måste sjuksköterskan förklara att saker kan göras på flera olika sätt och 

föräldrar måste lita på att sjuksköterskan kan sitt jobb. En sjuksköterska 

beskrev att föräldrarna ibland måste påminnas om att bara vara mamma eller 

pappa.   

I omvårdnaden kan problem uppstå i samband med föräldrarnas oro. För 

mycket sängliggande kan till exempel leda till komplikationer. Därför kan ett 

barn inte ligga i sängen hela dagen, även om föräldrarna känner att ”nä, nu har 

han somnat, nä han vill inte”. Då måste sjuksköterskan ge information och 

stöd till föräldrarna. Samtidigt som föräldrar måste få känna sig som föräldrar 

är det viktigt att de får känna sig delaktiga:   

"Men man försöker få föräldrarna, att även om man har ett barn 

som ligger instängd på att rum och som mår jätte dåligt som inte 

äter så är det bra att engagera föräldrarna… de känner ju oftast 
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mer till freds när de kan göra någonting. Sondmata eller 

någonting sånt. Och att man även försöker skapa egen tid till för 

dem ibland "  

Det krävs inte mycket för att föräldrarna ska känna sig engagerade. De vill 

hjälpa till väldigt mycket och ställer många frågor. Oftast handlar frågorna om 

praktiska saker som berör behandlingar. En sjuksköterska uppgav att det 

väldigt sällan ställs frågor "om han eller hon kommer bli frisk/botad". Det är 

snarare frågor som kan dyka upp i samband med beskedet.  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Metod och urval 

En kvalitativ intervjustudie har valts eftersom författarna anser den mest 

lämplig för att besvara studiens syfte. Målet är att få fördjupad kunskap och 

förståelse för sjuksköterskors egna erfarenheter av att vårda barn med 

cancersjukdom.  

Till skillnad från en kvantitativ studie behöver inte den kvalitativa studiens 

resultat generaliseras (Kristensson, 2014). Ett ändamålsenligt urval har valts 

för att enbart få deltagare som uppfyller författarnas kriterier. Den här typen av 

urval gjorde det möjligt att välja deltagare från önskat verksamhetsområde. 

Författarna valde att göra enkla inklusionskriterier, eftersom de inte visste 

utbudet för deltagare. Tillgången på sjuksköterskor som har vårdat barn med 

cancer är bristfällig där studien sker. Av den anledningen får avdelningschefen 

hjälpa till att ta fram deltagare. Totalt framkom fem sjuksköterskor då dessa 

anses mest lämpliga och tillgängliga för studien. Deltagarna kontaktas via 

epost. För att underlätta urvalsprocessen söker författarna upp deltagarna på 

verksamheten för att snabbare kunna bestämma ett möte för intervju.  

Både män och kvinnor deltar i studien vilket ökade möjligheten till variation. 

Deltagarna har arbetat olika länge på avdelningen. Författarna anser i efterhand 

att detta var positivt då det gav en större spridning av upplevelser och 

erfarenheter, vilket enligt Kristensen (2014) är eftersträvat i en kvalitativ 

intervjustudie.  
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Författarna är medvetna om att det finns en risk att fältmaterialet inte blir 

tillräckligt allsidigt, eftersom deltagarna arbetar på samma verksamhet och 

därför kunde ha kontakt med varandra, prata ihop sig och få vissa 

gemensamma attityder och erfarenheter (Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, 2015). 

Trots risken gavs det svar på studiens syfte. Författarna fick ett material som 

var relativt oberoende av enskilda personers uppfattningar och upplevde 

deltagarna som uttrycksfulla och innehållsrika. 

5.1.2 Datainsamling 

En semistrukturerad intervjuguide har skapats för att ge arbetet struktur samt 

för att stärka studiens giltighet (Kristensson, 2014). Författarna valde att själva 

utveckla en intervjuguide då det inte fanns någon sedan tidigare. Fördelen med 

att utforma en egen intervjuguide är att den täcker de områden som svarar på 

studiens syfte. En annan fördel är att författarna riktar frågorna till studiens 

nytta. Dessutom blir författarna ännu mer insatta inom området. Nackdelen är 

att författarna aldrig har skapat en egen innan och därför kan den ha blivit för 

omfattande eller för snål. Intervjuguiden skickas ut till deltagarna två dagar 

före intervjun. Detta görs för att deltagarna ska få möjlighet att läsa igenom alla 

frågor i förväg. Fördelen med att deltagarna får läsa frågorna innan intervjun är 

att svaren blir mer genomtänkta och välformulerade. Nackdelen är att spontana 

svar kan gå förlorade.  

Intervjuerna spelas in på en Mp3-spelare för att få deltagarnas exakta ord (Polit 

& Beck, 2012). Inspelningen säkerställer även att inget material går förlorat. 

Samtliga deltagare får svara på samma frågor, med utrymme för följdfrågor. 

Frågorna kan dock ställas i olika ordning (Kristensson, 2014) beroende på 

sammanhanget. Deltagarna får tala fritt kring frågorna i intervjuguiden och 

själva bestämma hur mycket eller lite de ville berätta. Författarna kan därför 

försäkra sig om att de får tillräcklig information från respektive deltagare (Polit 

& Beck, 2012). Beroende på hur mycket varje deltagare vill berätta varierar 

intervjulängden mellan 20 och 45 minuter. Samtliga intervjuer utförs inom 

loppet av två veckor. På grund av för lite tid kan inte författarna samla in mer 

data för att uppnå mättnad och få ytterligare en utveckling av fenomenet 

(Kristensen, 2014).  
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5.1.3 Dataanalys 

För studien har en kvalitativ innehållsanalys valts. Det är en vanlig kvalitativ 

metod som skapades för att bearbeta stora textmängder. Innehållsanalysen kan 

vara tolkande och grundar sig på olika typer av insamlat material, bland annat 

intervjuer (Kristenson, 2014). Därför anser författarna att metoden är lämplig 

för denna studie.   

När intervjuerna transkriberas läses de samtidigt som inspelningen lyssnas 

igenom. Detta görs för att öka transkriberingsreliabiliteten (Öberg, 2015). 

För att öka tillförlitligheten och verifierbarheten i studien har författarna valt 

att analysera och tolka det insamlade materialet tillsammans. Det minskar 

risken för att materialet färgas av den enskilda personens förförståelse. 

Författarna använder citat från intervjuerna för att förstärka kategorierna och 

underkategorierna, vilket medför att trovärdigheten ökar. Citat bidrar också till 

att läsaren får möjlighet att bedöma giltigheten i resultatet. Författarna har 

skapat en förutsättning för överförbarhet genom att intervjua sjuksköterskor 

med olika erfarenhet från olika sammanhang. De förklarar också tydligt hur 

studiens tillvägagångssätt går till, vilket ger läsaren redskap till att bedöma 

överförbarheten. Giltigheten i studien ökar då sjuksköterskorna har erfarenhet 

av att vårda barn med cancersjukdom samt att författarna använder sig av en 

intervjuguide för att behålla fokus på studiens syfte (Kristensson, 2014).  

5.2 Resultatdiskussion 

Författarna har valt att lyfta fram de fynd från resultatet som anses bidra till 

nytta (Kristensson, 2014). Alla kategorier samt underkategorier kommer därför 

inte att diskuteras. 

Sjuksköterskorna i studien beskriver sin roll som den viktiga länken mellan de 

olika professionerna, barnet och barnets familj. De beskriver även vikten av ett 

ödmjukt förhållningssätt. På liknande sätt skriver Socialstyrelsen (2005) att 

sjuksköterskan ska kunna kommunicera med patienter, närstående, personal 

och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt.  
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Sjuksköterskan bör ta hänsyn till ett barns alla behov oavsett om de är 

psykologiska, sociala eller fysiska, och inte endast se sjukdomen då hög grad 

av omvårdnad kan bidra till en omfattande vård (Filova & Sikorova, 2015). Det 

är därför viktigt att respektera barnet som en individ. I resultatet framkommer 

att barnets autonomi lätt överträds i samband med behandlingsprogrammet. 

Deltagare har lyft fram att barn måste få vara barn, men att väntetider och 

provtagningar minskar möjligheten till lek. Detta är något som författarna 

själva anser viktigt att ha i åtanke gällande barnets autonomi. Von Essen 

(2000) menar även att väntetid i samband med undersökningar och 

provtagningar kan få negativa effekter hos en tonåring. Detta eftersom det kan 

upplevas som att någon annan har kontroll över personens liv och tillvaro.  

Sjuksköterskorna har lyft fram vikten av att vara lyhörd och ödmjuk. Även om 

det är lätt att överträda barnets autonomi går det att göra mycket för att i största 

mån respektera barnets integritet. Bland annat så försöker sjuksköterskorna att 

hålla barnets rum som en fri zon där de inte utför några procedurer. Detta för 

att barnet ska få en trygg plats. Information om vad som skall göras är viktigt 

för att involvera barnet i vården och sjuksköterskan måste ibland vara lekfull 

för att nå fram till barnet. Sjuksköterskan behöver även ha tålamod eftersom 

det kan ta flera timmar att utföra ett moment. På liknande sätt beskriver 

Kreuger et al, (2000) att det krävs tålamod och fantasi för att ge information till 

ett barn.  

 

I början av vårdtiden kan barnet må mycket dåligt. Det finns perioder då 

barnen är mycket infektionskänsliga på grund av behandlingen. Von Essen 

(2000) skriver att infektionsrisken hindrar barnet från att vara delaktig i allt 

som kompisarna gör. Studiens deltagare menar att under de här perioderna är 

det bra att sysselsätta barnet med något. I mån av vad barnet orkar kan till 

exempel lekterapi eller målning göra upplevelsen av vårdtiden mindre trist och 

lång. Kreuger (2000) skriver att barnets behandling är intensiv och krävande. 

Cytostatikan kan leda till konsekvenser som varar under många år och kanske 

till och med för nästa generation.  

När behandlingarna har kommit igång upplevs barnen mer pigga och lekfulla. 

Ju längre in i behandlingen, desto mer självständigt blir barnet. Det gör att barn 
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med cancersjukdom är en relativt lätt patientgrupp att vårda. Åldern gör dock 

skillnad på barnen som patientgrupp. En deltagare i studien menar att små barn 

leker sig igenom sjukdomsförloppet och är därför lättare att vårda. De äldre 

barnen kan dock sakna sitt normala liv och fundera mer över döden. För 

tonåringar kan det dessutom vara svårt att i samband med att bli fri sina 

föräldrar plötsligt vara beroende av dem. På liknande sätt beskriver Von Essen 

(2000) att det är viktigt för ungdomar att få vara självständiga. 

När ett barn får cancer drabbas hela familjen och bör därför också involveras. 

En familj ses om en enhet eftersom alla inblandade påverkar varandras liv och 

hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Att arbeta familjecentrerat ger 

utrymme för vårdpersonal att erbjuda fysiskt och psykiskt stöd (Tedford & 

Price, 2011). Som tidigare nämnts i bakgrund och resultat hamnar familjen i 

kris när ett barn blir diagnostiserat med cancersjukdom. Det dagliga rutinerna 

förändras (Carvalho et al, 2014) och deltagarna i studien beskriver att mycket 

inläggningar och sjukvård tar tid från hela familjen.  

Det framkom också i resultatet att beroende på vilken relation familjen har sen 

tidigare, kan sjukdomen tära mycket på familjerelationer. En uppgift som 

sjuksköterskan har är att underlätta vården för barnet och anhöriga (Carvalho et 

al, 2014). Det är viktigt att involvera hela familjen eftersom de utgör ett viktigt 

stöd för barnet. Familjen är barnets primära källa för att finna styrka och stöd 

(MacKay & Gregory, 2011). 

Deltagarna i studien har lyft fram vikten av att möta familjer med stor 

ödmjukhet, att känna in varje familj samt att det är viktigt att anpassa sig 

eftersom alla familjer är olika. Kreuger (2000) skriver att det väcker mycket 

känslor hos många när ett barn får cancer eftersom barnet har ett stort 

kontaktnätverk: föräldrar, syskon, vänner, skola, övrig släkt och vänner till 

familjen. Att vara ödmjuk mot patient och familj ökar sjuksköterskans styrka, 

menar Bell, Watson & Wright (2002).  

Sjuksköterskorna beskriver i resultatet att de ofta får en relation, inte bara till 

barnet, utan till hela familjen. Den nära relationen som skapas bidrar till att 

barn med cancersjukdom blir speciella barn för dem som vårdar. Deltagarna 

framhäver också att en trygg relation är viktig eftersom barnet får genomgå 
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många behandlingar. När relationen är trygg går det lättare att hitta vägar för 

att genomföra olika moment. Socialstyrelsen (2005) menar att sjuksköterskan 

ska ha förmågan att stötta och undervisa patienten och anhöriga för att främja 

hälsa och förhindra ohälsa. Även detta är en aspekt som författarna själva anser 

viktig att lyfta fram. Cantrell (2007) menar att stöd från vårdpersonal och 

information om kort-och långsiktiga biverkningar ökar livskvalitén under 

behandlingen.  

Barnet är fortfarande beroende av föräldrarna och deras åsikter och 

uppfattning. Ibland måste sjuksköterskan ta över lite från föräldrarna för att 

underlätta vården, det menar en av studiens deltagare. Bell, Watson & Wright 

(2002) menar att sjuksköterskor istället har en förmåga att bortse från att 

familjen kan utgöra en kraftfull resurs och anser att det är nödvändigt att 

involvera familjen. Dock menar Sonya & Hardin (2012) att det är bra med 

anhöriga, men var går gränser för hur mycket de får hjälpa till och i vilken 

utsträckning gör de nytta? Samtidigt påpekar de att samarbetet mellan anhöriga 

och vårdpersonal är viktigt. De lyfter fram att det är viktigt att som 

sjuksköterska vara lyhörd och ta hänsyn och acceptera alla familjemedlemmars 

åsikt om hur mycket de vill hjälpa till.  

Ibland är det svårt att vara professionell i sin roll som sjuksköterska. 

Deltagarna menar att de ibland kan dra paralleller till egna barn, eller att de 

kommit ett barn med familj för nära. Davis & Willsher (2012) anser att 

professionella gränser är viktiga.  De tillåter sjuksköterskan och patienten att 

samordna på ett säkert sätt, vilket innebär att förhållandet som utvecklas enbart 

är till för den läkande processen. Dock påstår deltagarna i studien att det ibland 

kan vara svårt att upprätthålla den personliga gränsen och detta anser även 

Davis & Willsher (2012). De menar att den professionella gränsen kan suddas 

ut när sjuksköterskan börjar känna att patienten ses som en vän.  

I resultatet framkom det att en del sjuksköterskor upplever att det kan vara lätt 

att ta med sig arbetet hem. David & Willsher (2012) menar att när relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten blir starkare kan det bli svårt för 

sjuksköterskan att ta avstånd. Sjuksköterskan kan då börja känna sig sårbar och 
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hamna utanför sin komfortzon. Deltagarna i studien beskrev att ibland kan det 

kännas som att den egna integriteten blir övertrampad.  

Sjuksköterskorna i studien menade även att erfarenhet så småningom gör det 

lättare att ta distans från situationen och få kontroll. De tycker att det är viktigt 

att få ett avstånd från jobbet och med tiden får sjuksköterskan ett 

arbetsperspektiv för att behålla sin professionalism. Svensk 

sjuksköterskeförening (2009) menar att det är av betydelse att varje 

sjuksköterska utvecklar ett personligt förhållningsätt och har ett moraliskt 

ansvar för sitt bemötande, sina beslut och prioriteringar. På liknande sätt påstår 

Davis & Willsher (2012) att sjuksköterskor måste vara medvetna om 

personliga gränser och vara försiktiga när nya relationer skapas.  

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012) varav det ibland endast går att utföra det 

sistnämnda. Studiens deltagare vet att döden kan vara oundviklig och det är en 

svår del i arbetet. De allra flesta barnen blir friska och en sjuksköterska i 

studien filosoferar kring att det kanske är den vetskapen som ger orken att 

arbeta. Men så finns det ett fåtal barn som inte överlever och det är svårt att 

göra avslut med familjer som inte får behålla sina barn. På liknande sätt skriver 

Norberg (2000) att det är tungt att acceptera att döden, för vissa familjer, är ett 

oundvikligt slut.   

Ovissheten och dödens väntrum har i resultatet lyfts fram som något av det 

svåraste i samband med vården. I samband med nyupptäckt cancer dyker 

många frågor upp, som sjuksköterskan inte alltid kan svara på. Det är svårt 

eftersom föräldrarna vet det allra värsta. Att hantera situationer hos barn där 

cancern har kommit tillbaka och inte längre går att bota är också oerhört svårt. 

I ett obotligt skede beskriver Nilbert (2013) vikten av att lindra smärta och 

andra plågsamma symtom samt att erbjuda stöd till familjen. Studiens deltagare 

betonar också vikten av att minska smärta och lidande och att finnas till hands, 

men de nämner även att sjuksköterskan måste vara lugn och trygg. På liknande 

sätt skriver Nilbert (2013) att sjuksköterskor och läkare samarbetar för att 

skapa lugn och värdighet i dessa svåra situationer.  
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Det är viktigt att sjuksköterskorna är lyhörda vid ett barns slutskede eftersom 

föräldrar kan ha behov av att prata. Det har framkommit att föräldrarna ibland 

kan vara de som behöver mest stöd. Nilbert (2013) skriver att de närstående 

kan behöva vägledning för att få förståelse och veta hur de ska förhålla sig till 

situationen. Han menar även att det är bra om möjligheten till samtal med 

sjuksköterska eller läkare finns efter ett dödsfall, eftersom närstående kan ha 

många frågor.  

När ett barn avlider är det svårt för alla inblandade och sjuksköterskorna 

berättar att möten kan anordnas för att alla ska få dela med sig av tankar och 

upplevelser. En av sjuksköterskorna påpekar även att det är viktigt med 

handledning och mentorskap eftersom de arbetar med det allra svåraste i livet, 

det vill säga när ett barn avlider. Det är svårt att klara av situationer som 

sjuksköterskan aldrig tidigare mött och då är det bra att ta hjälp av kollegor. I 

dessa situationer är det viktigt att inte känna sig dålig, utan förstå att alla någon 

gång stöter på problem som är för svåra för att hantera på egen hand. 

Bekräftelsen att du inte är ensam är viktig, menar en deltagare i studien, och 

därför bör inte heller någon prestige råda kollegor emellan.  

Med tid och erfarenhet blir sjuksköterskan mer trygg i sin roll. Det blir då 

lättare att möta och hantera olika situationer. I början av karriären handlar det 

om att hitta sig själv i sin profession och det kan därför vara bra att följa med 

på ronder och se hur kollegor arbetar. Victor Tillberg (2010) menar att den nya 

sjuksköterskan lär sig genom att göra som de med mer erfarenhet. Enskär 

(2012) beskriver i sin artikel att det är en komplicerad övergång från att vara 

nybörjare som sjuksköterska till att bli expert. Det kan bero på att känslan av 

att hitta sin identitet som ny sjuksköterska är stark i början. Benner, Chesla & 

Tanner (1999) menar att sjuksköterskan i början kan ha svårt att se patienten 

som en person. Hen uppfattar situationen som en uppsjö av olika uppgifter som 

måste utföras för patienten. Arbetet formas då av en vilja att organisera, 

prioritera och utföra uppgifterna. För en ny sjuksköterska är varje 

patientsituation är minnesvärd, eftersom hen utmanar sin förmåga att 

organisera och utföra uppgifter. Detta skiljer sig från en mer erfaren 

sjuksköterska, som lägger mer fokus på patientens komplexa tillstånd och på 

att tillgodose patientcentrerad- samt familjefokuserad omvårdnad.  
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Det är en utmaning i sig att vara med och planera vården i takt med 

utvecklingen, men med åren blir det enklare. Enskär (2012) menar att 

sjuksköterskor med lång erfarenhet och som har specialistutbildning har en 

annan syn på hur de diskuterar saker som berör vården jämfört med 

sjuksköterskor med lägre utbildningsnivå. På liknande sätt beskriver deltagarna 

att de med tid och erfarenhet fokuserar på andra saker än de gjorde i början av 

karriären. Nya sjuksköterskor måste få tid till att lära sig, och med erfarenhet 

framgår att själva omvårdnadsbiten inte alltid behöver vara det svåraste, utan 

att det svåra finns runt omkring.  

Vad det gäller genus så har det inte framkommit någon skillnad i vad män och 

kvinnor svarat på intervjufrågorna. Både männen och kvinnorna som deltog i 

studien har svarat ungefär likadant på alla frågor. När det gäller ett 

samhällsperspektiv har det framkommit att deltagarna vill nå ut till samhället 

med en mer positiv bild av hur det är att vårda barn med cancersjukdom. Det 

vill säga reducera bilden av att barn med cancersjukdom är de svårast sjuka.  

5.2.1 Tillämpbarhet och vidare forskning 

Författarna har inte funnit någon direkt skillnad mellan litteratur och studiens 

resultat. Studiens trovärdighet har därför ökats då studiens resultat 

överensstämmer med tidigare forskning. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska 

sjuksköterskan engagera sig i personlig och professionell kompetensutveckling. 

Även om studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning anser ändå 

författarna att vidare forskning bör göras av anledning för områdets ständiga 

utveckling.  

Det är också viktigt att gå vidare i ämnet då det i resultatet har framkommit att 

utomstående kan ha en annorlunda bild av barn med cancersjukdom jämfört 

med den bild sjuksköterskorna själva har. Det är därför viktigt att nå ut till 

samhället med en annan bild av hur det är att vårda barn med cancersjukdom. 

Det vill säga att trots de utmaningar som sjuksköterskan ställs inför, så tillför 

det även oerhört mycket glädje att arbeta med barn som har cancersjukdom. 

 

För att kunna bota ett barn med cancersjukdom behövs ett samarbete i 

sjukvården. Det behövs en samordning av diagnostik, olika terapiformer som 
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kirurgi, strålbehandling och cytostatika behandling. Dock är omhändertagandet 

och en god omvårdnad nödvändigt gällande näringstillförsel, transfusioner, 

behandling av bland annat infektioner och smärta och att vara ett stöd till 

patienten och familjen. För att klara av de förväntningar som föräldrar till barn 

med cancersjukdom har idag, är det viktigt att vården arbetar med 

evidensbaserad omvårdnad. Därför är förnyelse av kunskap och utbildning 

viktig (Kreuger, 2000).  

6. Slutsats 
I studien har det framkommit att sjuksköterskan har en central roll i samband 

med vården av ett barn med cancersjukdom. Barnen vårdas under en lång 

tidsperiod och av den anledningen blir de speciella barn för vårdpersonalen. 

Sjuksköterskan är den viktiga länken mellan områdets olika professioner, 

barnet och barnets familj. Det tar tid att hitta sin roll men med tid och 

erfarenhet blir det lättare att skilja mellan den professionella rollen och 

privatpersonen. I studien har det även påvisats att de svåra situationerna som 

kan uppstå bidrar till att sjuksköterskan ständigt utmanas och utvecklas i sin 

profession.  

7. Författarnas tack 
Slutligen vill författarna tacka de sjuksköterskor som deltog i studien och som 

avlagt tid för att delta. Ni gjorde det möjligt att kunna genomföra denna studie. 

Författarna vill även tacka handledaren, seminarieledaren och examinatorn.
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn med cancersjukdom.  

Inledningsfrågor:  

Kön:  

Vilket år blev du färdig sjuksköterska och hur länge har du arbetat? 

Hur länge har du arbetat på barn- och ungdomsavdelning?  

Varför har du valt att arbeta med barn?  

 

 Huvudfrågor:  

1.     Hur ser du på din roll som sjuksköterska i vård av barn?  

2.     Kan du beskriva positiva erfarenheter av att arbeta med barn som har 

cancersjukdom?  

3.     Kan du beskriva något förekommande problem som kan uppstå i 

samband med vården av ett barn med cancersjukdom?  

4.     Var någonstans (hos vem) brukar du söka hjälp när du ställs inför ett 

problem?  

5.     Första gången du var ansvarig för ett barn med cancersjukdom – hur 

resonerade du kring eget förhållningsätt och bemötande?  

6.     Kan du beskriva hur det var att vårda ett barn med cancersjukdom för 

första gången?  

7.     Hur känns det idag när du har mer erfarenhet?  

8.     Vilka situationer har du upplevt svårast/jobbigast att hantera i samband 

med vård av barn med cancersjukdom?  

9.     Hur hanterar du svåra/jobbiga situationer?  

10.  Hanterar du svåra/jobbiga situationer annorlunda idag jämfört med när du 

började?  

11.  Har du något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?  

 

 

  



  

 

 

  

 


