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Sammanfattning 
 

Varje år drabbas 250-300 barn under 15 år av cancer i Sverige. Tidigare ansågs barncancer 

nästintill obotligt, men dagens framsteg inom medicin har gjort att allt fler barn överlever sin 

cancer och perspektivet inom hälso- och sjukvård har därmed ändrats radikalt. När barn drabbas 

av cancer påverkas hela familjen. I denna kaotiska situation är ett bra bemötande av största vikt. 

För att kunna ge ett bra bemötande och god omvårdnad till barnet och familjen krävs att 

barnsjuksköterskan har kompetens och kommunikativ förmåga. Även ett bra samarbete mellan 

barnsjuksköterskan och familjen är av stor vikt. Syftet med studien var att beskriva barns, två 

till fem år, och deras föräldrars upplevelser av barnsjuksköterskans bemötande inom 

barnonkologisk omvårdnad, 12 månader efter diagnostillfället. Studien är en kvalitativ studie 

med deduktiv ansats, där intervjuerna analyserats med innehållsanalys utifrån Swansons 

omvårdnadsteori. 12 barn i åldern två till fem år ingick i studien, och föräldrarna medverkade 

som komplement till barnens deltagande. Resultatet visar att barnsjuksköterskans bemötande 

har stor betydelse för barns och föräldrars upplevelser och välbefinnande i omvårdnaden. 

Viktigast för ett bra bemötande var delaktighet, tillgänglighet och kontinuitet, information samt 

att ha ett barnperspektiv. För att skapa bästa förutsättningarna för ett bra bemötande krävs att 

barnsjuksköterskan gör barnet och familjen delaktiga i vården, ser barnet som en individ och 

har kompetens och kunskap. Mer forskning behövs kring hur barn och familjer upplever 

barnsjuksköterskans bemötande och hur det påverkar deras upplevelser av vården, inte bara 

inom barnonkologisk omvårdnad utan även generellt inom pediatrisk omvårdnad. 

 

Nyckelord: Bemötande, omvårdnad, delaktighet, information, barn 
 



 

Summary 
 

Around 250-300 children under the age of 15 years are diagnosed with cancer every year in 

Sweden. Childhood cancer was earlier seen as terminal, but with the progress in medicine today 

more and more children survive their cancer.  This has changed the perspective within the 

healthcare system radically. When a child is diagnosed with cancer the whole family is affected 

and in this chaotic situation a good caring approach by the pediatric nurce is of great importance. 

To be able to give the child and family a good caring approach and care the pediatric nurse is 

required to have competence and good comunication skills. A good teamwork between the 

pediatric nurse and the family is also important. The aim of this study was to describe children, 

two to five years of age, and their parents experiences of pediatric nurses caring approach within 

pediatric oncology, 12 months after diagnosis. The study is qualitative with a deductive 

apporach, where the interviews have been analyzed with a content analysis with help from 

Swanson’s caring theory. 12 children at the age of two to five years were included. The parentes 

participated as a complement to their children. The result indicates that the pediatric nurse 

caring approach is of great importance to the parents and childrens experience of well-beeing. 

Participation, availability and continuity, information and to have a child perspective were the 

most important aspects of a good caring approach. To create the best conditions for a good 

caring approach the pediatric nurse is required to make the whole family participate, to see the 

child as an individual and to have the right knowledge and qualification. More reaserch of 

children’s and family’s experiences of pediatric nurses caring approach is needed, not just in 

pediatric oncology but in pediatric care in general.  

 

Keywords: Caring approach, nursing, participation, information, child 
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Inledning 

Förr ansågs barncancer vara nästintill obotlig, men de senaste årtiondenas framsteg inom 

medicin har gjort att perspektivet ändrats radikalt.  Behandlingarna är dock ofta långdragna och 

påfrestande för både barnet och den övriga familjen (Björk, 2015; Enskär, Carlsson, Golsäter, 

Hamrin & Kreuger, 1997a). Inom barnonkologisk omvårdnad är det viktigt att se helheten kring 

barnet och dess familj och bedriva personcentrerad omvårdnad, samt att planera och bedöma 

barnets och familjens behov av omvårdnad för att kunna utföra adekvata åtgärder (Björk, 2015). 

I den kaotiska situation som familjen hamnar i är ett bra bemötande av största vikt. Ett bra 

bemötande innebär att på ett respektfullt och empatisk sätt kunna kommunicera med och 

bemöta hela familjen (Jackson & Wigert, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2008a). För att 

bemötandet ska bli optimalt krävs kompetens, kommunikativ förmåga och samarbete mellan 

familjen och barnsjuksköterskan. Detta är inom barnonkologisk omvårdnad en förutsättning för 

att kunna möta barnets och familjens behov och ge god omvårdnad (Gill & Duffy, 2010). Barns 

och föräldrars upplevelser av barnsjuksköterskan bemötande i vården av det sjuka barnet är inte 

väl beforskat, och en sådan kunskap skulle kunna leda till ökad förståelse och förbättrade 

möjligheter att möta barnets och familjens behov samt ge god omvårdnad som främjar 

välbefinnande och hälsa 

 

 

Bakgrund 

 

Barncancer 

Varje år insjuknar 250-300 barn, under 15 år, i cancer i Sverige. Cancer är i Sverige fortfarande 

den vanligaste dödsorsaken hos barn över 1 år. Den vanligaste cancerformen är leukemi, följt 

av hjärntumörer och andra solida tumörer. Leukemi har en incidenstopp mellan 2-4 års ålder 

medan hjärntumörer har en mer jämn åldersfördelning. Barncancer är vanligast under de 5-6 

första levnadsåren, och pojkar drabbas i något högre grad än flickor (Gustavsson, Kogner & 

Heyman, 2013; Henter & Björk, 2012). Orsaken till att barn drabbas av cancer är oftast okänd, 

men man vet att vid vissa former har ärftlighet betydelse. Behandlingen styrs av vilken sorts 

cancer barnet dabbats av, och kan bestå av cytostatika, strålning och/eller kirurgiska ingrepp. 

Behandlingen pågår i allt från 2 månader till 2½ år (Henter et al., 2012). 

 

Under de senaste 30 åren har det skett en dramatisk förbättring av prognosen för barn med 

cancer.  I början av -60 talet överlevde färre än 1 % av barnen som drabbats av leukemi, till 

skillnad från idag när 85 % av barnen med akut lymfatisk leukemi i de nordiska länderna 

överlever (Nordic society of pediatric haematology and oncology (NOPHO), 2011; Björk, 

Wiebe & Hallström, 2009). Vad gäller cancerdiagnoser i sin helhet överlever idag tre av fyra 

barn sin cancersjukdom. Denna utveckling beror till stor del på centraliseringen av cancerbarn 

till specifika barnkliniker där kompetensen samlats, forskning, stödjande vård och ett nära 

nationellt och internationellt samarbete (NOPHO, 2011; Craft, 2000). Denna utveckling har 

gjort att vården har ändrat inriktning från att vårda och lindra symtom hos det döende barnet, 

till att stödja barnet och dess familj genom behandlingar och utmaningar som de ställs inför. 
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Men även till att stödja familjen till ett liv efter sjukdomen (Woodgate, 2006). När ett barn 

drabbas av cancer påverkas hela familjen med en plötsligt förändrad verklighet med stor 

påverkan av det dagliga livet. Studier visar familjers upplevelser av isolering, förändrat 

perspektiv och ett stört familjeliv när ett barn drabbats av cancer. Familjer beskriver hur 

vardagen kommer att kretsa kring det sjuka barnets behov och mående. Att få vardagen att 

fungera med behandlingar, sjukhusvistelser, eventuella syskon och deras behov tar upp hela 

deras vardag (Björk et.al., 2009: Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & Kreuger, 1997b).  

Forskning visar att familjer som drabbats av cancer upplever känslor av att ”livet blir aldrig 

detsamma igen”.  Känslor av förlust och rädsla över att kunna förlora sitt barn skapar en vardag 

med ökad stressnivå och påverkan på livskvaliteten hos familjerna (Woodgate, 2006). 

Maktlöshet och att se barnets lidande upplevs av föräldrarna som den värsta aspekten av att ha 

ett barn som insjuknat i cancer.  Känslor av osäkerhet, förtvivlan och sorg liksom en förändrad 

självbild är vanligt förekommande hos föräldrarna (Enskär et al., 1997b). Även efter att barnet 

blivit friskt upplever många familjer en känsla av att ”det aldrig är riktigt över” utan det är en 

ständig väntan på om cancern kan komma tillbaka (Woodgate, 2006).  

Cancern kan för barnet innebära förändringar i den fysiska funktionen och i utseendet men 

också påverka barnets psykiska mående, självkänsla och livsstil. Efter sin cancer kan barnet 

uppleva förluster i sina fysiska, emotionella och sociala funktioner. Att under långa perioder 

varit isolerad från det sociala samspelet liksom erfarenheterna av sjukdomstiden kan göra att 

barnet känner ett utanförskap med jämnåriga (Woodgate, 2006; Enskär et al., 1997a).  

Mcartney, Stacey, Harrison och VanDenKerkhof (2014) beskriver i sin studie att barn som 

drabbats av hjärntumör ofta upplever symtom som påverkar det dagliga livet. Det vanligaste 

symtomet är trötthet. Men också huvudvärk som är kopplad till operation och behandling mot 

tumören, sömnproblem och emotionella problem som ilska, ledsamhet och oro är vanligt 

förekommande. Symtomen påverkar barnet då det skapar begränsningar i den fysiska och 

psykosociala förmågan, men också på ett emotionellt plan (Mcartney et al., 2014). 

 

Barns rättigheter 

Barnkonventionen är en grundpelare för barnsjuksköterskans arbete och har utformats för att 

varje barns rättigheter skall tillvaratas och respekteras. Grundprinciperna i konventionen lyfter 

fram barnets rätt att få utvecklas och dess rätt till överlevnad. I alla beslut som rör barnet skall 

barnets bästa alltid beaktas (United nations international children emergency fund (UNICEF), 

2009). 

I syfte att tillvarata och aktivt arbeta för att utveckla barns rättigheter inom hälso- och sjukvård 

skapades på 80- talet föreningen Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och 

sjukvård (NOBAB, 2008). Enligt NOBAB skall barn som vårdas på sjukhus alltid ha rätt att ha 

en eller båda föräldrarna med på sjukhuset, och vården skall aktivt arbeta för att göra föräldrarna 

delaktiga i vården av sitt barn (NOBAB, 2008). Familjecentrerad vård, där föräldrarna aktivt 

involveras i barnets vård har antagits inom de flesta barnsjukhus. Barnet påverkas av dem som 

står nära och som de har relationer till. Genom att inkludera familjen i vården kan barnet därför 

uppleva högre livskvalitet (Harrison, 2010). Barn med kroniska eller långvariga sjukdomar 

skall vårdas inneliggande endast om den nödvändiga behandlingen inte kan ges i hemmet eller 

inom öppenvården, och om barnet måste vårdas inneliggande ska miljön vara barnanpassad 

(NOBAB, 2008). Barnkonventionen (UNICEF, 2009) och NOBAB (NOBAB, 2008) lyfter 

fram barnets och föräldrars rätt till information om exempelvis behandling och barnets 

sjukdom. Informationen ska vara utformad på ett sätt som de kan förstå och som är 

åldersanpassad. Barnets åsikter skall få komma fram och respekteras. 
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Omvårdnad 

Omvårdnad är barnsjuksköterskans huvudområde. Omvårdnad handlar om att som 

barnsjuksköterska förstå situationen, använda sin professionella bedömningsförmåga och 

handla utifrån den andres bästa (Alvsåg, 2012: Svensk sjuksköterskeförening, 2008a). 

Omvårdnad definieras av fyra koncensusbegrepp: människa, hälsa, miljö och vårdande. 

Vårdandet utgör själva kärnan i omvårdnaden och innefattar de handlingar som sjuksköterskan 

utför i samarbete med individen. Människan är i detta sammanhang barnet som drabbats av 

cancersjukdom. Ur ett humanistiskt perspektiv ses människan som en del av det sammanhang 

hon befinner sig i samt som aktiv och skapande. Förr sågs människan enbart som mottagare av 

vård, medan människan idag ses som en deltagare i vården och vårdandet (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2008b; Bergbom, 2012). För att barnet ska kunna känna sig tryggt och 

få sin integritet bevarad är det viktig att det vistas i en miljö som är stödjande. Familjen utgör 

den centrala miljön i barnets omgivning och skapar en stödjande funktion. Men även andra i 

barnets omgivning, exempelvis andra vuxna, kompisar eller sjukvårdspersonal kan bidra med 

ett stöd i barnets tillvaro (Enskär et al., 1997a). Enskär et al., (1997) visar i sin studie att barn 

som vistas i en stödjande miljö med familj och vänner påverkas positivt i sin upplevelse av 

situationen och sjukdomen. 

Barnsjuksköterskan ska inom barnsjukvården arbeta för att främja hälsa och förebygga ohälsa 

hos barnet (Svensk sjuksköterskeförening, 2008a). Hälsa är ett subjektivt begrepp och kan ses 

ur olika perspektiv. Det humanistiska synsättet ser inte hälsa enbart som frånvaro av sjukdom 

utan hälsa som en process i livet, och betonar människan som helhet. En människa kan uppleva 

hälsa trots att hon lider av en sjukdom, men kan också uppleva ohälsa trots frånvaro av fysisk 

sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2008b; Bergbom, 2012). Enligt Almqvist, Hellnäs, 

Stefansson och Granlund (2006) upplever små barn hälsa som att kunna delta i familjens och 

kompisars dagliga aktiviteter, och ohälsa när man inte kan vara med i de dagliga aktiviteterna 

(Almqvist. et al, 2006). 

 

Barnsjuksköterskans roll och bemötande 

Att arbeta med akut sjuka eller kroniskt sjuka barn ställer höga krav på barnsjuksköterskans 

kompetens. Förutom kunskap om sjukdomar och dess behandlingar är det en del i 

barnsjuksköterskans roll att kunna ge information och råd som är evidensbevisade och stötta 

barnet och familjen på ett professionellt sätt. Att se varje barns individuella behov och bedriva 

en vård som är personcentrerad är en central del i barnsjuksköterskans arbete (Edberg et al. 

2013; Svensk sjuksköterskeförening 2008a; NOBAB, 2008). Personcentrerad vård innebär att 

man som barnsjuksköterska ska sträva efter att synliggöra hela barnet, och arbeta för att 

tillgodose såväl fysiska, psykiska, andliga, sociala och existentiella behov. Barnets egen 

upplevelse av sin sjukdom och ohälsa är lika viktig som vårdens perspektiv (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Både barn och föräldrar upplever enligt studien av Enskär et al. 

(1997a) att det är viktigt att barnet har en god relation med barnsjuksköterskan och att det skapar 

trygghet och en känsla av att vara speciell (Enskär et al. 1997a). Faktorer som har visat sig ha 

betydelse för hur barn och föräldrar upplever vården är barnsjuksköterskans kliniska och sociala 

kompetens. Att ha en genuin kommunikation, kontinuitet i vården, information, och att hela 

familjen är delaktiga i vården av det sjuka barnet och i beslutsfattande frågor framkom som 

viktiga faktorer. Barnen upplever också att ha meningsfull sysselsättning under sin vistelse på 
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sjukhuset som en viktig faktor för upplevelsen av vården (Enskär & Von Essen, 2000; Von 

Essen, Enskär, Haglund, Hedström & skolin, 2002). 

I hälso- och sjukvårdsarbetet med barn är det viktigt att ha ett barnperspektiv som grund, men 

också att ta hänsyn till barnets perspektiv. Ett barnperspektiv kan beskrivas som vuxna i barnets 

närhets uppfattning och strävan efter att alltid se till barnets bästa och att tillvarata barnets 

rättigheter. Inom familjecentrerad vård är kontakten och samarbetet med föräldrarna en central 

och viktig del, men det är också viktigt att man ser barnets perspektiv. Barnets perspektiv 

karakteriseras av barnets egen uppfattning av sitt tillstånd, erfarenheter och behov, och baseras 

på vad barnet tycker är viktigt (Söderbäck, Coyne & Harder, 2011). Båda perspektiven behövs 

och är en förutsättning för att kunna uppfatta och möta varje unikt barn ur perspektivet allas 

likas värde och rättigheter (Söderbäck et al., 2011; UNICEF 2009). 

För att kunna ge ett sjukt barn en god och säker vård krävs det att man har hela familjen med 

sig. Att få barnet att känna trygghet är en stor uppgift hos barnsjuksköterskan. Föräldrarna är 

experter på sitt barn och att inkludera dem i vården skapar en känsla av delaktighet och 

meningsfullhet (Edberg et al. 2006; Jackson & Wigert, 2013). Harrisson (2010) beskriver att 

den viktigaste faktorn för att uppnå god vård var när föräldrarna inkluderades i vården och 

beslut om deras barn (Harrisson, 2010). I sin roll som samverkare med familjen ska 

barnsjuksköterskan kunna stötta, undervisa och ge information (Edberg et al., 2006; Jackson & 

Wigert, 2013: Svensk sjuksköterskeförening, 2008a). Behandlingar och ibland smärtsamma 

procedurer som barnet genomgår i sin sjukdom skapar en stress hos barnet. Genom att 

informera och förbereda barnet i kombination med eventuell medicinsk behandling som 

sederande och smärtstillande kan barnet hjälpas att ta sig igenom behandlingar och procedurer 

(Enskär et al., 1997a).  

Att ha kommunikativ förmåga och kunna ge information är en central del i barnsjuksköterskans 

kompetensområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2008a). Ygge (2007) beskriver föräldrars 

behov av information som oändligt. Ofta kan informationen behöva upprepas och det är då 

viktigt att den presenteras på samma sätt varje gång. En förälder som upplever stöd ifrån 

sjukvårdspersonalen får också större förmåga att stödja sitt barn under sjukhusvistelsen (Ygge, 

2007). 

Begreppet bemötande innefattar flera olika komponenter och har som grund att på ett empatiskt 

och respektfullt sätt möta barnet och dess familj. Ett gott bemötande är en väsentlig del i 

vårdandet och innefattar såväl kompetens, förmågan till kommunikation, samarbetsförmåga 

och att se till varje barns och familjs individuella behov (Jackson & Wigert, 2013: Gill & Duffy, 

2010: Svensk sjuksköterskeförening, 2008a). 

  

Swansons omvårdnadsteori 

 

Swansons omvårdnadsteori är en modell som är skapad för att vägleda sjuksköterskan i mötet 

med den vårdsökande människan, i detta fall barnet och dess familj. Syftet är att skapa en 

struktur i omvårdnadsarbetet och underlätta kommunikationen mellan sjuksköterska och den 

vårdsökande personen, och målet är att skapa välbefinnande och hälsa (Swanson, 1993).  

Enligt Swansons omvårdnadsteori består sjuksköterskans omvårdnad av 5 steg eller processer, 

dessa är maintaining belief, knowing, being with, doing for och enabling. Under varje steg finns 

ytterligare subkategorier. Under Maintaing Belief finns: believing in/holding in esteem, 
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maintaning a hope-filled attitude, offering realistic optimism och ”going the distance”. 

Knowing består av följande: avoiding asumptions, centering on the one cared for, assesing 

thoroughly, seeking cues och engaging the self of both. Under Beeing With finns: beeing there, 

conveying ability, sharing feelings och not burdening. Doing for består av: comforting, 

anticipating, performing competently/skillfully, protecting samt perserving dignity. Slutligen 

består Enabling av: informing/explaining, supporting/allowing, focusing, genereate 

alternatives, samt validating/giving feedback (Swanson, 1991; Swanson, 1993).  

Första steget, maintaining belief, är själva basen eller grunden i omvårdnaden. Det är från det 

här steget som sjuksköterskan definierar själva omvårdnaden och var fokus bör läggas. Detta 

bygger på en tro på människan och dennes förmåga att klara av svåra händelser och hitta en 

mening med livet (Swanson, 1993). Barn och föräldrar upplever enligt Darcy, Knutsson, Huus 

& Enskär (2014) det positivt när barnsjuksköterskan ser hela barnet och dennes egen förmåga 

att klara av vissa situationer och procedurer (Darcy, Knutsson, Huus & Enskär, 2014). Andra 

steget, knowing, är en strävan hos sjuksköterskan att förstå händelser i livet, som har betydelse 

för andra. Det innefattar att undvika fördomar, fokusera på den som vårdas, och att grundligt 

värdera den vårdsökande personens alla aspekter såsom hälsa och verklighet. Kunskapen som 

sjuksköterskan har om hur människor kan reagera i vissa sjukdomstillstånd och situationer 

avgör hur pass effektiv och bra själva steget knowing blir (Swanson, 1993). Det är viktigt för 

föräldrar och barn att barnsjuksköterskan förstår den situation de befinner sig i och om möjligt 

föreslå omvårdnadsinsatser som inte är så påfrestande och traumatiserande (da Silva Carvalho, 

Bastos Depianti, da Silva, de Aguiar & Monteiro, 2014). Steg tre, being with, handlar om att 

vara närvarande, både fysiskt och emotionellt för den vårdsökande personen, och att visa att 

dennes erfarenheter har betydelse för sjuksköterskan. Being with innebär att sjuksköterskan 

förstår den vårdsökande personens verklighet och att han/hon är redo att finnas där för den 

vårdsökande personen. Det handlar inte bara om att vara där fysiskt utan även om tillgänglighet, 

att ge tid, lyssna, och ge respons på det den vårdsökande personen berättar. Det skulle 

exempelvis kunna vara att ge ut nummer till avdelningen eller till kontaktsjuksköterska som 

han/hon kan ringa till vid frågor och funderingar. På så sätt vet exempelvis det cancersjuka 

barnet och familjen att barnsjuksköterskan bara är ett telefonsamtal bort (Swanson, 1993). Att 

vara närvarande och förklara för och prata med barnet är något som föräldrar och anhöriga anser 

är en viktig kompetens hos barnsjuksköterskan. Detta skapar trygghet och ett förtroende i 

situationen (da Silva et al., 2014). Fjärde steget, Doing for, innebär att göra det för den 

vårdsökande personen som denne skulle ha gjort själv om den hade haft kapacitet och möjlighet. 

Det inkluderar tröst, att förutse behov, skydda från skada samt ytterst se till att bevara den 

vårdsökande personens värdighet (Swanson, 1993). Att förbereda barnet inför exempelvis en 

smärtsam procedur, genom att använda olika strategier såsom bedövningssalva, sedering eller 

information är viktigt för att barnet ska ta sig igenom situationen (Enskär et al, 1997a). 

Slutligen, i det femte steget Enabling, handlar omvårdnad om att möjliggöra för den 

vårdsökande personen att klara av egenvård. Att coacha, informera, stötta och förklara, är alla 

delar av Enabling, likaså att hjälpa den vårdsökande personen att fokusera på de viktiga sakerna. 

Målet med Enabling är som med Doing for, att se till att den vårdsökande personens hälsa är 

tillgodosedd långsiktigt. Information om exempelvis behandling och allt vad det innebär, vilka 

procedurer som ska genomgås, hur det fungerar och till och med namnet på själva medicinen 

är något som barn anser är viktigt för att hantera sin situation (Sposito et al, 2015; Swanson, 

1993). 

 

Historiskt sett inom forskning har barn inte prioriterats som kunskapskällor, utan setts som en 

utsatt grupp som är svår att nå och oförmögen att berätta sin version. Dock är studier med barn 

viktiga för att belysa deras åsikter och på så sätt säkerställa god vård (Darcy, Knutsson, Huus 

& Enskär, 2014). Även det faktum att fler barn överlever sin cancer, är en viktig anledning att 
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undersöka hur barn upplever livet generellt efter sin cancer och göra dem mer involverade.  

Detta för att barnet i framtiden ska kunna fatta bra och riktiga beslut angående sin hälsa och 

känna till vad de fått för behandling och vad de gått igenom tidigare (Gibson, Aldiss, Horstman, 

Kumpunen & Richardson, 2010). Få studier belyser just barnets upplevelser av omvårdnaden 

och bemötandet av barnsjuksköterskan. Detta kan bero på att barn anses vara beroende, passiva 

och inte förmögna att förstå forskning (Christensen & Prout, 2002). Resultatet av denna studie 

skulle kunna leda till en ökad medvetenhet och förståelse hos barnsjuksköterskor om vikten av 

ett bra bemötande av barn och familjer inom barnonkologisk omvårdnad för att kunna främja 

barnets hälsa och välbefinnande.  

 
 

Syfte 

 

Syftet är att beskriva barns, två till fem år, och föräldrars upplevelser av barnsjuksköterskans 

bemötande inom barnonkologisk omvårdnad, 12 månader efter diagnostillfället. 
 

Material och metod 

Design 

 

Studien är en kvalitativ studie med deduktiv ansats. Med kvalitativ design avses att studera 

människors levda eller upplevda erfarenheter av ett fenomen (Marshal & Rossman, 2011). En 

deduktiv ansats innebär att studien utgår från en redan befintlig teori eller hypotes som sedan 

testas mot det resultat som framkommer (Priebe & Landström, 2012). Studien är en del i en 

longitudinell studie över 3 år, 2011-2014, med barn i åldern 1-6 år där just denna del syftar till 

barnsjuksköterskans bemötande 12 månader efter diagnostillfälle. 
 

Deltagare 

 

28 barn som behandlades för cancer på ett cancercentrum för barn i västra Sverige inkluderades 

i studien. Kriterier för att ingå i studien var att barnet skulle vara mellan 1 och 6 år vid 

diagnostillfället samt kunna kommunicera på svenska. Dessa 28 familjer fick initialt 

information både skriftligt och verbalt av onkologavdelningens kontaktsjuksköterska och 

kontaktades sedan via telefon av forskaren som utförde intervjuerna. Nio av familjerna tackade 

då nej till att ingå i studien. Tre familjer drog sig sedan ur studien på grund av familjesituation 

och att barnet var för sjukt samt ytterligare tre familjer drog sig ur på grund av att de ändrat sig 

innan första intervjutillfället. Inför varje intervjutillfälle kontaktades familjerna via telefon och 

fick samma information igen och fick frågan om de fortsatt ville vara med. Efter ett år drog sig 

ytterligare en familj ur på grund av förändrad familjesituation. Totalt i denna studie ingick tolv 

barn i åldern två till fem år. Föräldrarna medverkade som ett komplement till barnens 

deltagande. Åtta av barnen hade båda föräldrarna med vid intervjutillfället, och fyra av barnen 

hade endast mamman med vid intervjutillfället. Inget av barnen hade endast pappa med vid 

intervjutillfället (Tabell 1.). De sjukdomar som barnen hade utgjordes av två huvudgrupper, 

leukemi samt tumörsjukdomar.  

Tabell 1: Översikt av deltagare 

 12 månader efter diagnos 
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Ålder på barnen 

1 

2 

3 

4 

5 

 

- 

3 

3 

3 

3 

Kön 

Pojke 

Flicka 

 

8 

4 

Barnet deltagande i intervjun 

Ja  

Nej 

 

10 

2 

Föräldrar deltagande i Intervjun 

Mamma 

Pappa 

Mamma & Pappa 

 

8 

- 

4 
 
 

Datainsamling 

 

Data samlades 12 månader efter diagnos in genom intervjuer samt frågeformulär. Intervjuerna 

utfördes antingen hemma hos barnen eller på sjukhuset, plats och tid bestämde familjerna. 

Föräldrarna berättade i förväg för barnen att det skulle komma en forskare och vad de skulle 

prata om. Då det är viktigt att etablera en god kontakt med barnet och skapa en tillit började 

intervjuerna ofta med att forskaren och barnet lekte en stund (Kortesluoma, Hentinen, & 

Nikkonen, 2003). Barnen informerades också om att det inte fanns några svar som var rätt eller 

fel.  

 

Intervjuerna bestod av semi-strukturerade frågor som utgick ifrån områden klassificerade av 

ICF-CY med fokus på barns upplevelse av deltagande och aktivitet, miljö, kropp och funktion 

i vardagslivet (World health organisation (WHO) 2007; Danielson, 2012). 

Varje intervju började med en allmän fråga för att få igång ett samtal med barnen. Därefter 

följde följdfrågor utifrån vad barnen svarade. Frågorna var anpassade efter barnet och bilder på 

ett ansikte med olika miner, från jätteglad till jätteledsen användes som komplement för att 

hjälpa barnen svara på frågorna. Vid vissa tillfällen använde barnet en docka för att svara på 

frågorna genom den. Föräldrarna intervjuades på liknande sätt men med fokus på barnens 

upplevelse. Alla befann sig i samma rum när intervjun med barnet genomfördes, detta för att 

barn känner sig trygga och kan uttrycka sina känslor och behov när föräldrarna finns närvarande 

(Bowlby, 1988). Intervjuerna spelades in och varade i ca 100 minuter. Frågeformulär användes 

som ett komplement, dock i denna studie analyserades och användes enbart intervjuerna.  

Eftersom en av författarna till denna studie är verksamm inom området finns viss förförståelse 

till ämnet. Förförståelse innebär att kunskap och vetande finns inom området redan innan 

studien är påbörjad, och innefattar även värderingar och erfarenheter (Priebe & Landström, 

2012). För att stärka en studies reliabilitet, validitet och objektivitet bör förförståelsen 

reflekteras kring, redovisas öppet och vilken betydelse den kan ha haft. Detta för att ge andra 
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möjligheten att analysera om slutsatserna dragits på grund av forskarens förförståelse eller om 

det stämmer överens med studiens verklighet (Priebe et al, 2012).  

 

Dataanalys 

Analysen av intervjuerna gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys med en deduktiv ansats, 

enligt Elo och Kyngäs (2007) utifrån Swansons omvårdnadsteori. Har en deduktiv ansats valts, 

som i denna studie, är nästa steg, enligt Elo och Kyngäs (2007) att ta fram en kategoriöversikt 

där data som utkristalliserat sig placeras in. I denna studie blev kategorierna stegen i Swansons 

omvårdnadsteori (1993), det vill säga Maintaing belief, Knowing, Being wiht, Doing for och 

Enabling. De transkriberade intervjuerna lästes igenom upprepade gånger av författarna. 

Meningsbärande enheter ströks under och placerade sedan in under de olika kategorierna där 

författarna ansåg att de passade bäst. Detta är också nästa steg i en deduktiv innehållsanalys 

enligt Elo och Kyngnäs (2007). Endast data som beskrev de aspekter i kategorierna som var 

relaterat till syftet valdes ut att ingå i studien. Detta eftersom kategoriöversikten var 

strukturerad. De meningsbärande enheterna skrevs sedan ut i löpande text under respektive 

kategori (Elo & Kyngäs, 2007).  

 

Etiska överväganden 
 

Studien är godkänd av Etiska granskningsnämnden i Linköping (dnr2010/34331).  Familjerna 

i studien fick information om att deras deltagande eller icke deltagande i studien inte skulle 

påverka behandlingen. De fick även bestämma var och när intervjuerna skulle äga rum. De 

flesta intervjuer ägde rum hemma hos barnet. Båda föräldrarna gav sitt samtycke att barnet 

skulle delta. Även barnet gav samtycke till att genomföra studien (Darcy et al., 2015). Alla 

uppgifter om deltagarna i studien har hanterats utifrån Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

Studien har följt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:2460) där 

enbart forskning där människovärdet respekteras är accepterat. De etiska principerna som tar 

upp alla människors lika värde, göra gott, inte skada samt rättviseprincipen har alla beaktats i 

studien (Kjellström, 2012). Helsingforsdeklarationen (2013) har följts och då studien är gjord 

på barn har även barnkonventionen tagits i noga beaktning (UNICEF, 2009). De transkriberade 

intervjuerna har förvarats inlåsta på ett säkert ställe, dit bara författarna haft tillgång till. 

Författarna har också skrivit på papper angående studiens sekretess.  
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Resultat 

Resultatet visade på att barnsjuksköterskans bemötande har stor betydelse för barn och 

föräldrars upplevelser och välbefinnande i omvårdnaden av det cancersjuka barnet. Det 

framkom att det viktigaste för barn och föräldrar när det gäller bemötandet var delaktighet, 

tillgänglighet och kontinuitet, information samt att ha barnperspektiv. Resultatet är efter 

analysen uppdelat efter Swansons (1993) omvårdnadsteori och dess fem olika steg, maintaining 

belief, knowing, being with, doing for och enabling.  

 

Maintaining belief 

Något som framkom som en viktig del i bemötandet hos många, både barn och föräldrar, är 

delaktighet i vården. Det kan till exempel handla om att få hjälpa till vid olika procedurer. Detta 

kan vara ett sätt för familjerna att ta sig igenom den svåra tiden och hitta en mening med sin 

situation (maintaining a hope-filled attitude). Familjerna uttryckte en önskan att få vara mer 

delaktiga i vården på sjukhuset. Saker som de skötte själva i hemmet skulle de också kunna 

sköta när barnet är inneliggande på sjukhuset, något som ibland togs ifrån dem. Att få vara 

delaktiga gjorde deras upplevelse av bemötandet mycket bättre. Barnen upplevde 

barnsjuksköterskor som lät dem hjälpa till som mycket bättre, än de som bara gjorde en sak 

utan att fråga först. Ett barn berättade: 

 

”När man tar blod här så brukar jag skaka blodrören ibland” 

(Intervju E3) 

 

Men det var även viktigt för dem att tillåtas att inte vara delaktiga när de inte orkade. Familjerna 

beskrev det som positivt när barnsjuksköterskan såg till och trodde på varje enskild familjs 

förmåga att ta hand om sitt barn, även på sjukhuset (beliving in). 

 

Knowing 

Föräldrarna upplevde det viktigt att barnsjuksköterskan hade förståelse för och var lyhörd för 

hur barnet mådde (centering on the one cared for). Att som förälder vara väl förberedd och veta 

hur barnet kan reagera och må efter vissa behandlingar upplevdes av föräldrarna som en viktig 

del i bemötandet och gjorde oftast mötet mellan barnsjuksköterskan och familjen bättre. Detta 

kan uppnås genom tydlig kommunikation. En förälder upplevde brister i sjukvårdspersonalens 

förmåga att se och bekräfta barnets känslor i sin situation:  

 

”Men det här att dom förklarar inte för... Varför kände du dig så här, så här 

känner du därför att och nu gör vi det här alltså det här att faktiskt förklara 

för henne att…ja, jag förstår faktiskt att du har ont i magen och det här och 

det här beror det på” 

(Intervju A3). 

Detta är viktigt för att hjälpa barnet att lättare ta sig igenom sin situation och få en förståelse 

för varför hen mår dåligt efter en behandling (seeking cues). 

Att få prata och träffa barnsjuksköterskor som de kände igen och som kände igen familjen var 

viktigt både för barn och föräldrar. Detta skapar en trygghet. Att ha kunskap om barnet och 

kunna vara på barnets nivå upplevdes som också viktigt (centering on the one cared for). 
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Being with 

Barnen upplevde framförallt barnsjuksköterskor som pratade till dem och såg dem som 

människor som de bästa barnsjuksköterskorna. De tyckte om barnsjuksköterskor som lekte med 

dem och som skapade en relation till dem, inte bara gick in och tog prover och sen ut igen. Det 

var viktigt att barnsjuksköterskan tog sig tid och pratade med barnen, även i korridoren. Detta 

var något som även föräldrarna ansåg viktigt och som påverkade upplevelsen av bemötandet. 

De beskrev att det är viktigt att barnperspektivet finns med i omvårdnaden av barnet. Det kan 

exempelvis handla om att prata till barnet och inte bara till föräldrarna. Detta var något som 

föräldrarna själva hade positiva erfarenheter av och som skapade upplevelse av bra bemötande 

(beeing there). Ett barn besvarade frågan om det fanns någon favorit och i så fall varför med 

följande ord: 

 

 ”För att dom killar mig och skrämmer mig” 

(Intervju E3) 

 

Barn och föräldrar upplevde det positivt när barnsjuksköterskan förklarade för barnet på deras 

nivå vad som skulle hända. Det upplevdes också viktigt att barnsjuksköterskan tar sig tid och 

lyssnar på barnet (conveying ability). En förälder beskrev det som: 

”Jag tror det är dom som ser henne som en person i stället för en patient. Jag 

tror det är en jättestor faktor. Alltså dom som skapar en relation och inte bara 

är där för och ta prover utan pratar med henne i korridoren och liksom hela 

den biten, att det inte bara är in och ta prover och sen så ut igen” 

(Intevju A3). 

 

En annan faktor som i flera intervjuer framkom som viktig del i bemötandet var tillgänglighet 

och kontinuitet. Det upplevdes viktigt för föräldrarna att ha någon som de kunde kontakta vid 

frågor och funderingar när som helst, och att det då oftast var samma person som svarade. Detta 

utgjorde en trygghet både för föräldrarna och barnen. En kontaktsjuksköterska som fanns för 

varje familj var en viktig aspekt i omvårdnaden och där den kontakten inte fungerade upplevde 

föräldrarna sig utelämnade och ensamma med många frågor och funderingar (beeing there). 

 

Doing for 

Föräldrarna beskrev att när barnsjuksköterskorna frågade barnen om de ville göra något själva, 

exempelvis plåstra om sin CVK upplevdes bemötandet som bättre (preforming competently 

skillfully, anticipating). En förälder beskrev det så här: 

 

”Eh…hon ska alltid ta fram CVK:n. Det är liksom så. Sen är hon nog mer 

eller mindre hur mycket dom får göra, beroende på vem det är, vilka hon 

tycker om och vilka hon inte tycker om”. 

(Intervju A3). 
 

Om barnet inte ville hjälpa till utan barnsjuksköterskan skulle göra det åt barnet upplevde 

föräldrar och barn det viktigt att detta blev respekterat och att det gjordes med respekt för barnet 

(preserving dignity). Däremot om barnsjuksköterskan gjorde en sak åt barnet, exempelvis tog 
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fram CVK:n utan att fråga och låta barnet göra det själv om det kunde och ville, upplevde både 

barn och föräldrar det som mindre bra (preserving dignety). 

 

Bedövningssalva inför stick eller smärtsamma procedurer och att barnsjuksköterskan förutsåg 

att barnet ville ha detta uppskattades av både barn och föräldrar (comforting). 

 

Föräldrarna beskrev att de oftast skötte allt med barnet i hemmet, så som exempelvis 

medicinering och sondhantering. Dock när de kom in till sjukhuset togs detta över av 

barnsjuksköterskorna, vilket de ställde sig något frågande till (preserving dignity). 

 

Enabling 

Något som i stort sett alla föräldrar tyckte var viktigt och som även oftast upplevdes bristande 

var information. Information om exempelvis behandling, hur barnet kan tänkas må efter vissa 

behandlingar och prognos. Även om de hade fått information uttrycktes ett behov av att få den 

upprepad flera gånger, och de efterfrågade information som var specifikt riktad mot deras barns 

situation och ålder. En del upplevde informationsöverföring mellan sjukhus och professioner 

som bristfällig på så sätt att de inte riktigt visste vem som höll i trådarna. Barn och föräldrar 

upplevde det positivt när informationen riktades till barnet, att barnsjuksköterskan förklarade 

för barnet vad som skulle hända och på dess nivå. Att förklara för barnet och bekräfta att hen 

faktiskt mår dåligt och att detta beror på exempelvis just den här behandlingen, var något som 

en förälder saknade. Detta var viktigt för att barnet lättare skulle kunna ta sig igenom och förstå 

situationen (informing, explaning). 

Det upplevdes positivt om det fanns en god dialog mellan förälder och barnsjuksköterska om 

vad som föräldrarna ville sköta och vad barnsjuksköterskorna skulle sköta när det gällde barnets 

omvårdnad och mediciner när de låg inne på sjukhus (supporting, allowing).   

 

Ett föräldrapar till ett barn med en specifik cancerart upplevde bristande stöd och information 

och att de blev lämnade själva ganska tidigt utan tydliga kontakter, exempelvis från 

konsultsjuksköterskan om vart de skulle vända sig med frågor. Detta var ett stöd som de 

upplevde att familjerna med barn som hade leukemi fick i större utsträckning mer eller mindre 

serverat. 

 

”Konsultsjuksköterskan är ju anställd för familjen, för efterbehandlingen… 

Jag tycker det hade varit bra om man hade kunnat ringa till oss” 

(Intervju M3). 

 

 

Föräldrar och barn upplevde det viktigt med kontinuitet i vården, och då framförallt att ha en 

kontaktsjuksköterska att vända sig till med frågor, när som helst. De som inte hade en tydlig 

kontaktsjuksköterska upplevde bristande kontinuitet och minskad trygghet. En trygghet för 

många föräldrar var när konsultsjuksköterskor åkte ut till exempelvis skola eller förskola och 

informerade om barnets tillstånd och diagnos (validating, giving feedback). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Innehållet i metoddiskussionen handlar enbart om den del där författarna varit delaktiga i. 

Studien är gjord som en kvalitativ studie med deduktiv ansats utifrån Swansons 

omvårdnadsteori (Swanson, 1993). Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Detta är 

en bra och rimlig metod för att kunna besvara syftet med studien, då syftet var att beskriva 

upplevelser av ett fenomen (Elo et al., 2007; Danielsson, 2012). Eftersom en deduktiv ansats 

har använts där det redan finns färdiga kategorier att utgå ifrån kan eventuellt viss data som inte 

hör till kategorierna ha missats. Försök till att placera in underkategorier enligt Swanson (1991) 

har gjorts. Dock fanns det för lite material för att detta. De underkategorier som hittats har 

skrivits inom parantes i resultatet. Detta är en del av en större longitudinell studie och 

intervjuerna var inte riktade mot just den här studiens ämne. Dock kom ämnet fram under 

intervjuerna och det kändes därför viktigt att analysera och beskriva. Informationen om ämnet 

var delvis begränsat och hade istället intervjuerna varit riktade mot upplevelser av bemötandet 

hade eventuellt mer och annorlunda information framkommit. Eftersom intervjuerna är gjorda 

12 månader efter diagnostillfället, och många av deltagarna var i slutet eller i en lugnare period 

av sin behandling, innebar det att de inte var på sjukhus lika ofta. Detta kan ha lett till att fokus 

hos familjerna inte låg på barnsjuksköterskans bemötande utan mer på hur vardagen fungerade 

hemma. Detta kan ha bidragit till att fler underkategorier från Swansons (1991) inte framkom. 

Barnen som intervjuades var mellan två och fem år, detta gjorde att det mestadels var 

föräldrarnas upplevelser samt deras tolkningar av barnens upplevelser som kom att ingå i 

studiens resultat, vilket oftast är fallet inom forskning med barn och cancer (Gibson et al., 

2010).  

 

Författarna har läst igenom de transkriberade intervjuerna upprepade gånger, både individuellt 

och tillsammans, detta för att trovärdigheten i studien ska stärkas. Även analysen av 

intervjuerna gjordes tillsammans vilket styrker trovärdigheten i studien (Henricson, 2012). 

Författarna har placerat in meningsbärande enheter under de kategorier författarna anser passa 

bäst. Resultatet skulle kunna se annorlunda ut om någon annan utfört analysen då det handlar 

om hur innebörden av kategorierna tolkas. Detta skulle kunna påverka trovärdigheten och 

överförbarheten. Dock för att ytterligare styrka trovärdigheten i studien, har analysen 

genomförts utifrån Elo och Kyngäs (2007) beskrivna steg hur kvalitativ innehållsanalys görs. 

Författarna har inte själva utfört intervjuerna vilket kan ha gjort att värdefull information från 

exempelvis kroppsspråk missats. Men det kan också vara positivt att inte ha utfört intervjuerna, 

då det inte skapats en relation till de som intervjuats och på så vis minskar risken för att egna 

värderingar och känslor styr över resultatet. Detta kan styrka bekräftelsebarheten då objektivitet 

har kunnat bibehållas (Henricson, 2012). Då det finns förförståelse hos författarna inom ämnet 

kan pålitligheten diskuteras, men genom att analysera noggrant efter Elo och Kyngnäs (2007) 

och öppet redovisa förförståelsen i metodavsnittet har författarna försökt minimera risken för 

att förförståelsen ska påverka pålitligheten i studien. På detta sätt styrks även 

bekräftelsebarheten i studien. Författarna har även diskuterat förförståelsen sinsemellan och 

med handledare, dock kan det inte säkerställa att förförståelsen inte har spelat in på resultatet 

(Henricson, 2012). Överförbarheten av studiens resultat kan anses som god inom svensk 

barnsjukvård, då det som framkommit är faktorer som generellt är bra vid bemötandet av barn 

och familjer och inte bara vid barnonkologisk omvårdnad. Däremot är det mer tveksamt om det 

går att överföra till andra länder där sjukvården är utformad på annat sätt (Henricson, 2012). 
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Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att det viktigaste för barn och föräldrars upplevelser av bemötandet är 

delaktighet, tillgänglighet och kontinuitet, information samt att ha barnperspektiv och kunskap 

om barn.  

Vikten av delaktighet 

Att få vara delaktiga i vården och att barnsjuksköterskan tror på varje familjs förmåga att ta 

hand om sitt barn var något som framkom som viktigt hos många föräldrar och som sågs positivt 

om detta gjordes. Även barnen upplevde att barnsjuksköterskor som såg till deras förmåga att 

vara delaktiga och klara av vissa saker var bättre än de som inte gjorde det. Detta är vad 

Swanson (1993) beskriver under steget maintaining belief, en tro på vårdsökande personens 

förmåga att ta sig igenom svåra situationer och hitta en mening med livet. Manitaining belief är 

enligt Swanson själva grunden i omvårdnaden och det är här sjuksköterskan bestämmer vart 

fokus i omvårdnaden bör läggas. Det är också viktigt att barnsjuksköterskan inkluderar och gör 

föräldrarna delaktiga i vården. Det måste dock finnas en dialog om vad föräldrarna vill och kan 

göra och att barnsjuksköterskan stöttar föräldrarna oavsett. Görs detta bidrar det till en bättre 

upplevelse för både föräldrar och barn (Romaniuk, O´Mara, Ahktar-Danesh, 2014). Just tron 

på barnets egen förmåga att klara av saker och att barnsjuksköterskan ser hela barnet är något 

som föräldrar och barn anser viktigt för ett bra bemötande (Darcy et al, 2014). Att bedriva en 

personcentrerad vård och se till varje barns behov är en viktig del i barnsjuksköterskans arbete 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008a; NOBAB, 2008).  De flesta barnsjukhus har idag antagit 

så kallad familjecentrerad vård där föräldrarna aktivt inkluderas i vården av barnet (Harrisson, 

2010). Familjen utgör barnets centrala miljö och det är därför viktigt att stötta föräldrar till att 

vara delaktiga i vården av sitt barn (Bergbom, 2012). Familjecentrerad vård, där delaktighet för 

både barn och föräldrar är i fokus, är något som barnsjuksköterskan bör ha kunskap om. Detta 

för att skapa trygghet, upplevd hälsa och välbefinnande hos barnen och föräldrarna (Bergbom, 

2012; Enskär et al., 1997a; NOBAB, 2008; Coyne, 2013). Familjecentrerad vård, där 

föräldrarna inkluderas kan skapa högre livskvalité hos barnet, vilket gör det extra viktigt för 

barnsjuksköterskan att arbeta för just detta, och något som även barnet har rätt till (Harrison, 

2010; NOBAB, 2008; UNICEF, 2009). Delaktighet är även en del av vårdandet, som är kärnan 

i omvårdnaden, att utföra omvårdnadshandlingar i samarbete med barnet och familjen 

(Bergbom, 2012). För att kunna ge god och säker vård till barnet krävs att familjen är med och 

delaktig och genom att inkludera familjen i vården skapas en känsla av meningsfullhet. Detta 

är också en förutsättning för att kunna möta barnet och familjens behov inom barnonkologisk 

omvårdnad (Edberg et al., 2006; Jackson et al., 2013; Gill et al., 2010; Björk, 2015).  

 

Barn och föräldrar upplevde det viktigt att barnet tillfrågades om det exempelvis ville ta fram 

eller plåstra om sin CVK. Om barnet inte ville vara delaktig i vården var det viktigt att även 

detta respekterades och att det gjordes med respekt för barnets integritet och värdighet. Gjordes 

detta av barnsjuksköterskan blev bemötandet positivt. Genom att aktivt fråga barnet vad det 

klarar av och vill göra tillgodoses barnets hälsa långsiktigt och barnets värdighet bevaras. Detta 

är något som Swanson (1993) beskriver under steget Doing for , där det yttersta målet är att 

tillgodose barnets hälsa långsiktigt och bevara barnets värdighet i omvårdnadssituationer 

(Swanson, 1993). Barnen uppskattade när bedövningssalva användes inför vissa procedurer 

såsom provtagning. Att förbereda barnet inför smärtsamma procedurer genom exempelvis 
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bedövningssalva gör att barnet lättare tar sig igenom situationen (Enskär et al, 1997a), vilket 

också framkom i intervjuerna. Detta beskriver Swanson (1993) under steget doing for där det 

inkluderar att förutse patientens behov, skydda från skada samt ytterst se till att bevara 

patientens värdighet.  

En del föräldrar upplevde att delar av omvårdnaden som de skötte i hemmet, togs ifrån dem när 

de blev inlagda på sjukhus. De tyckte det var skönt med avlastning men ville ändå att det skulle 

finnas en dialog mellan dem och barnsjuksköterskan om vem som sköter vad. Om 

barnsjuksköterskan övertar från föräldrarna vad de klarar av och är kapabla till att göra själva, 

tillvaratas inte tron på föräldrarnas eller barnets förmåga att klara av situationen själva. Detta 

blir en negativ form av doing for, där barnsjuksköterskan tar över omvårdnadshandlingar som 

föräldrarna är kapabla att klara av själva och ibland även vill göra själva, och på så vis riskerar 

att påverka deras värdighet och integritet (Swanson, 1993).  

 

Barnsjuksköterskan kan uppnå delaktighet genom att exempelvis uppmuntra och stötta 

föräldrarna i rollen som förälder och vårdare av sitt barn. Att få dem att tro på sig själva och att 

deras närvaro och delaktighet är det bästa för barnet, men även stötta barnet och tydligt visa en 

tro på att barnet klarar av att göra eller ta sig igenom saker själv (Romaniuk et al, 2014; Coyne, 

2013, Swanson, 1993). Det är viktigt att som barnsjuksköterska ha just en tydlig dialog med 

föräldrarna om vad och hur mycket de vill delta i omvårdnadsarbetet med sitt barn, och inte ta 

för givet att man som barnsjuksköterska skall sköta allt eller att föräldrarna vill göra allt 

(Romaniuk et al., 2013). 

 

Vikten av att inneha ett barnperspektiv 

Av intervjuerna framkom att barn och föräldrar uppskattade barnsjuksköterskor som såg och 

pratade med barnet och som skapade en relation till barnet, inte bara gick in, tog prover och 

gick ut igen. Detta tillsammans med en social kompetens och en genuin 

kommunikationsförmåga skapade en trygghet och ett förtroende, något som föräldrar och 

anhöriga anser är en viktig kompetens hos barnsjuksköterskan (da Silva et al., 2014; Enskär et 

al., 1997a; Enskär et al., 2000; Von Essen et al., 2002). Att prata med framförallt barnet och 

kunna förklara för barnet på dess nivå är något som ingår i barnsjuksköterskans 

kompetensområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2008a). Swanson (1993) skriver under 

steget being with, att det är viktigt att ge tid, lyssna och ge respons till den vårdsökande 

personen. För att göra detta krävs att barnsjuksköterskan kan prata med och till barnet och inte 

endast vända sig till föräldrarna. Dessutom ska barnets åsikt alltid lyssnas på och respekteras. 

Detta är något som varje barn har rätt till, vilket gör det extra viktigt att barnsjuksköterskan ger 

dem möjligheten (NOBAB, 2008; UNICEF, 2009).  Att förstå den vårdsökande personens 

verklighet och vara redo att finnas till hands är något som Swanson (1993) beskriver under 

being with. Detta kan kopplas till barnsjuksköterskans förmåga att ha ett barnperspektiv och 

även se barnets perspektiv och egna uppfattningar om behov av vård (Söderbäck et al., 2011). 

Barn som blir bekräftade av barnsjuksköterskan och som blir sedda som en individ upplever ett 

bättre bemötande och mer välbefinnande (Schmidt et al., 2007). 

 

Något som framkom i studien var att föräldrar upplevde det viktigt att barnsjuksköterskan hade 

förståelse för hur barnet mådde och hur det skulle reagera efter vissa behandlingar eller 

procedurer. Det är viktigt att barnsjuksköterskan har kunskap om och förståelse för hur barnet 

kan må vid vissa sjukdomstillstånd och behandlingar för att kunna möta barnet och familjen på 

ett bra sätt (Swanson, 1993; Svensk Sjuksköterskeförening, 2008a). Swanson beskriver i steget 

knowing just sjuksköterskans strävan att förstå händelser i livet, som har betydelse för andra 

(Swanson, 1993). Barn som vårdas på sjukhus har rätt till att vårdas av kvalificerad personal 
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som har kunskap om att bemöta barnet och familjen på bästa sätt (NOBAB, 2008). Att 

barnsjuksköterskan har en god klinisk kunskap och social kompetens är något som även 

påvisats i andra studier och som är viktiga faktorer för föräldrars och barns upplevelser av 

vården (Enskär, et al., 2000; Von Essen et al., 2002). Genom kunskap om barnet och om det 

som kan påverka barnet i det dagliga livet kan barnsjuksköterskan bidra med ett ökat och bättre 

stöd till både familj och barn. Exempelvis genom bättre anpassad information till barnet om hur 

barnet kan komma må efter en viss behandling eller en viss medicin (da Silva Carvallho et al., 

2014; Schmidt et al., 2007).  

 

Vikten av tillgänglighet och kontinuitet 

Resultatet i den här studien visar att det upplevdes viktigt med kontinuitet i vården, att få träffa 

samma barnsjuksköterska som har kunskap om just den familjen och att inte behövde berätta 

allt om och om igen. 

Att kunna ta kontakt med en barnsjuksköterska när som helst var viktigt för föräldrarna och det 

var än viktigare att det var någon de kände igen. Fungerade detta upplevdes bemötandet bättre. 

Detta är en faktor som visat sig ha stor betydelse för upplevelsen av vårdandet, just kontinuitet 

(Enskär et al, 2000; Von Essen et al, 2002; Bergbom, 2012). Tillgänglighet, att exempelvis ge 

ut numret till avdelningen eller till en kontaktsjuksköterska är en del av att vara närvarande och 

finnas till för den vårdsökande personen eller barnet, vilket Swanson (1993) beskriver under 

steget being with, (Swanson, 1993). Tillgodoses detta upplevde föräldrar och barn en trygghet 

och bättre hälsa. Barnet har enligt NOBAB (2008) rätt till kontinuitet i vården och vården ska 

vara organiserad på ett sådant sätt att detta tillgodoses. 

Ett sätt att stödja familjen är att ha en kontaktsjuksköterska som de kan vända sig till när så 

behövs. Detta framkom som viktigt i intervjuerna där de som inte hade detta upplevde bristande 

kontinuitet och minskad trygghet  

  

Vikten av Information 

I stort sätt alla föräldrar upplevde information som en mycket viktigt i bemötandet och 

bemötandet upplevdes oftast sämre när informationen var bristfällig. Både barn och föräldrar 

upplevde det positivt när informationen från barnsjuksköterskor riktades till barnet och på deras 

nivå om exempelvis behandlingar och medicin vilket också visade sig i Sposito et al (2015) 

studie där barnen beskrev information som en viktig del för att kunna hantera sin situation. 

Enligt barnkonventionen och NOBAB har barn och föräldrar rätt till information som är 

anpassad efter ålder och nivå (NOBAB, 2008; UNICEF, 2009). Det är viktigt att 

barnsjuksköterskan kan ge information till barnet på barnets nivå, vilket är en av 

kärnkompetenserna (Edberg et al, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2008a). Sista steget i 

Swansons teori (1993) Enabling handlar om att möjliggöra för den vårdsökande personen att 

klara av egenvård. Detta görs genom att informera, coacha, förklara och stötta. På grund av 

detta är informationen till barn och föräldrar en viktig del i bemötandet och som det framkom i 

resultatet är det oftast där det brister. Det framkom i studien att många föräldrar efterfrågade 

upprepad information under flera tillfällen under vårdförloppet. Detta beskrevs även i Ygges 

(2007) studie där behovet av information hos föräldrarna beskrevs som oändligt och det är 

viktigt att informationen ges ofta och upprepade gånger och på samma sätt varje gång (Ygge, 

2007). Detta kan kopplas till föräldrarnas upplevelse av stöd ifrån barnsjuksköterskan, vilket i 

sin tur kan leda till att föräldern kan stödja sitt barn på ett bättre sätt och på så sätt möjliggöra 

för barnet att klara av egenvård (Ygge, 2007; Swanson, 1993). Målet med Enabling är att 

tillgodose barnets hälsa långsiktigt (Swanson, 1993), och barnsjuksköterskan ska arbeta för att 

främja hälsa och förebygga ohälsa (Svens sjuksköterskeförening, 2008a). Hälsa är ett subjektivt 
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begrepp och ett barn kan uppleva hälsa trots sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2008b; 

Bergbom 2012). En del i att främja hälsa är just att ge barnet och familjen den information som 

de behöver för att klara av egenvård och vardagen vilket gör att detta är en mycket viktig del i 

barnsjuksköterskans bemötande och arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2008a; Svensk 

sjuksköterskeförening 2008b). I Almqvist et al (2006) studie visade det sig att just små barn 

upplever hälsa när de kan delta i det vardagliga livet. Eftersom prognosen för barn med cancer 

har förbättrats har också barnsjuksköterskans roll ändrats till att stödja familjen genom de 

utmaningar de ställs inför under sjukdomen och stödja till ett liv efter sjukdomen (Woodgate, 

2006).  

Det är viktigt att se hela barnet och familjen och deras behov, samt att som barnsjuksköterska 

ge det stöd och information som de behöver för att hantera en svår situation. Görs detta blir 

bemötandet och upplevelsen av bemötandet bättre.  

 

Vikten av kvalitet och säkerhet i vården av barn med cancer 

Grunden i barnsjuksköterskan arbete är omvårdnad och själva vårdandet. Med detta menas alla 

handlingar och åtgärder som sjuksköterskan utför för den vårdsökande personen (Bergbom, 

2012). Detta kan kopplas till Swansons omvårdnadsteori där första steget, maintaining belief, 

är själva basen eller grunden i omvårdnaden. Det är från det här steget som sjuksköterskan 

definierar själva omvårdnaden och var fokus bör läggas (Swanson, 1993). 

För att kunna ge en säker vård med hög kvalitet krävs att barnsjuksköterskan ger vård som är 

grundad på evidensbaserad kunskap. Genom att aktivt arbetat för att vara uppdaterad med 

aktuellt forskningsresultat, sträva efter ny kunskap och utveckling och kritiskt utvärdera 

resultatet av handlingar, kan sjuksköterskan stärka att vården som ges är säker. Just 

evidensbaserad vård, säker vård och förbättringskunskap för kvalitetsutveckling är tre av 

sjuksköterskans kärnkompetenser. Dessa är utformade för att skapa ett stöd till sjuksköterskan 

och göra dem bättre rustade för att öka vårdens kvalitet och säkerhet (Edberg, 2013; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008a; Svensk sjuksköterskeförening, 2016) En annan av 

sjuksköterskans kärnkompetenser är att bedriva en vård som är personcentrerad (Edberg, 2013, 

Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Detta innebär att sjuksköterskan skall se till varje 

människas, i denna studie barnets och dennes familjs, individuella behov och önskemål. Vilket 

även framkom i denna studies resultat där föräldrar och barn upplevde det viktigt att 

barnsjuksköterskor såg barnen som människor och deras behov.  Det innebär också att ge barnet 

och familjen bästa förutsättningen för att själva kunna göra evidensbaserade val samt att som 

sjuksköterska respektera dessa (Svensk sjuksköterskeförening, 2010; Bergbom, 2012). 

Familjen är barnets närmaste miljö och skapar en stödjande funktion för barnet (Enskär et al., 

1997a). Harrison (2010) beskriver att den viktigaste faktorn för att uppnå god vård var när 

föräldrarna inkluderades i vården och beslut om deras barn (Harrisson, 2010). En annan av 

sjuksköterskans kärnkompetenser är att samverka i team. Det kan handla om att samverka med 

andra vårdaktörer och instanser, men också att samverka med barnet och dess familj.   

Sjuksköterskan ska också samverka med olika myndigheter och organisationer som berör 

barnets miljö, utveckling och vård och omsorg (Svensk sjuksköterskeförening 2008a). Det kan 

exempelvis handla om att som konsultsjuksköterska åka ut till skolor/förskolor och informera 

personal, vilket också framkom som viktigt för föräldrar i studien. Detta beskrivs under steget 

enabling i Swansons teori, där målet är att stärka barnet och familjen att klara av egenvård, och 

se till att den vårdsökande personens hälsa är tillgodosedd långsiktigt. Sjuksköterskan ska i roll 

som samverkare stötta, undervisa och ge information, detta för att stödja familjen i sin situation 

och i sin vardag (Edberg et al., 2013; Jackson & Wigert, 2013: Svensk sjuksköterskeförening, 

2008a).  

Sjuksköterskans kärnkompetenser och omvårdnadens konsensusbegrepp kan skapa ett stöd och 

ökad medvetenhet hos sjuksköterskan i det kliniska arbetet. Detta kan underlätta för att fatta 
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bra och korrekta beslut och bemöta barnet och familjen på ett empatiskt och professionellt sätt. 

Genom att ha kunskap om olika teorier, som Swansons omvårdnadsteori, kan sjuksköterskan 

också få ett stöd och struktur i sitt kliniska arbete. 
 
 

Kliniska implikationer 

Denna studie ger förhoppningsvis en ökad förståelse för bemötandets betydelse för upplevelsen 

och välbefinnandet hos barn och föräldrar inom barnonkologisk omvårdnad samt en del 

konkreta tips på hur barnsjuksköterskan faktiskt kan bidra till ett bättre bemötande. En ökad 

medvetenhet skapar förutsättningar för att möta barnet på dess individuella plan och bedriva en 

personcentrerad vård. Nedanstående punkter är förslag på hur bemötandet kan göras bättre 

utifrån vad som framkommit i studien.  

- Skapa förutsättningar för att få familjen och barnet delaktiga i omvårdnaden 

- Ha rätt kunskap och kompetens, samt ett barnperspektiv genom hela omvårdnaden. 

- Försöka ge barnen och familjerna kontinuitet och tillgänglighet i vårdkedjan genom att så 

långt som möjligt möta för dem kända personer.  

- Skapa trygghet och stöd för barnet och familjen genom tydlig och upprepad information 

- Skapa en ökad medvetenhet om centrala begrepp inom omvårdnad och sjuksköterskans 

kärnkompetenser, samt hur dessa kan användas som stöd och struktur i det kliniska arbetet. 

 

Slutsatser 

 

För att skapa den bästa förutsättningen för ett bra bemötande krävs att barnsjuksköterskan gör 

barnet och hela familjen runt barnet delaktiga. Att se barnet som en individ och ha ett 

barnperspektiv, men även kunskap om barn och rätt kompetens är viktigt för ett bra bemötande. 

Tillgänglighet och kontinuitet i vården upplevdes som viktigt från både barns och föräldrars 

sida. Tydlig och relevant information en viktig aspekt för att föräldrar och barn ska uppleva 

barnsjuksköterskans bemötande som positivt inom den barnonkologiska omvårdnaden. 

Swansons omvårdnads teori (1993) kan med fördel användas som ett verktyg för att skapa bättre 

förutsättningar för ett bättre bemötande inom pediatrisk omvårdnad, då teorin syftar till att 

skapa en struktur i omvårdnadsarbetet och underlätta kommunikationen mellan sjuksköterska 

och patient. 

Mer forskning inom området behövs och då specifikt hur barn och föräldrar upplever 

barnsjuksköterskans bemötande inte bara inom barnonkologi utan även generellt.  
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