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Abstract 
Background: There are 2,2 million children living in Sweden and every day about one child is 
diagnosed with cancer. Nurses have an important role in nursing the sick child and comforting 
it´s families. Little is known about the nurses´ experiences in working with this severely ill 
children.  
 
Aim: The aim of this study was to highlight nurses´ experiences of caring for children with 
cancer. 
 
Method: A method to contribute to evidence-based nursing with the ground in analysis of 
qualitative research was conducted. An analysis of fourteen qualitative articles was carried out. 
The analysis resulted in four main themes and eleven subthemes.  
 

 
Result: Four main themes emerged; The adequate knowledge needed, Difficulties in ethical 
stance, Caring relationships where the child is in the centre, Emotional contrasts. The results 
of the study showed that the nurses experienced that they were not fully-trained and that the 
knowledge was not sufficient when they were new to childhood cancer. The nurses experienced 
a lot of emotions caring for children with cancer and felt it valuable to use coping to deal with 
the upcoming emotions and prevent emotional burn-out.  
 

 
Conclusion: More knowledge in childhood cancer is needed for nurses caring for children sick 
with cancer. It is important for the nurses to see the child’s best, but also to work family-
centered. The work is emotionally stressful and requires coping strategies to prevent emotional 
burnout. 
  
 
Keywords: caring for children, children with cancer, nurse experiences, pediatric oncology, 
travelbee.  
 
 
  



 

 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning  
 
Varje dag får ett barn en cancerdiagnos i Sverige, 80% överlever tack vare forskning och bra 
behandlingsstrategier. Vanligaste diagnosen som barn drabbas av är leukemi, ungefär 250 barn 
drabbas varje år. Behandlingarna som finns för att behandla cancer är cytostatika, operation, 
stamcellstransplantation och strålbehandling. När ett barn drabbats av cancer medföljer många 
och ibland långa sjukhusvistelser. Sjuksköterskor är alltid involverade i ett barn med cancer 
och deras erfarenheter av barncancervården handlar till stor del om att det finns ett stort 
kunskapsgap att fylla, framförallt hos nyutbildade eller nya sjuksköterskor inom 
barncancervården. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
barn med cancer. Erfarenheterna handlar om att det krävs adekvat kunskap. Ibland saknar 
sjuksköterskor både erfarenhet, utbildning och samarbete kring det sjuka barnet. Dessa 
bristfälliga kunskaper leder till att sjuksköterskorna känner sig rädda och stressade. 
Sjuksköterskorna är med om etiskt svåra ställningstaganden när åsikterna hos läkare, föräldrar 
och de själva inte går i linje med varandra. Målet för vården är inte alltid gemensamt. I vissa 
fall är det barnets autonomi som kränks när till exempel smärtsamma behandlingar behöver 
genomföras. För att underlätta vården pekar sjuksköterskorna på att det krävs vårdande 
relationer där barnet står i centrum. Det handlar om att involvera barnet och hela barnets familj 
i vården samt att anpassa samtal till just det barn sjuksköterskan har framför sig. Varje barn är 
unikt och det gäller för sjuksköterskorna att ha kunskaper i hur vårdandet kan göras så bra som 
möjligt. Att använda sig av lek är ett sätt att skapa vårdande relationer med barn. 
Sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda barn med cancer handlar om de emotionella 
kontraster som uppstår. Sorg och förlust är känslor som sjuksköterskor möter i vården med 
cancersjuka barn och som måste hanteras. Sjuksköterskornas erfarenheter visar att det är av 
betydande vikt att hitta en copingstrategi för att hantera de påfrestande känslorna. En 
framträdande strategi är reflektion i grupp. Även om känslor som sorg och förlust finns 
närvarande finns det även känslor som berikar sjuksköterskans vårdande av cancersjuka barn. 
Den här studien kan hjälpa sjuksköterskor inom barncancervård att få en förståelse för vad 
arbetet med cancersjuka barn innebär.  
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Inledning  
I år passerade antalet invånare i Sverige tio miljoner. Av dessa är 2,2 miljoner barn (Statistiska 
centralbyrån, 2016). Ungefär ett barn om dagen diagnostiseras med cancer i Sverige, 80 % av 
barnen överlever tack vare forskning och goda behandlingsstrategier (Barncancerfonden, 
2017a). Ett cancerbesked kan vara överväldigande för barnet och dess familj. Även om det är 
barnet som vårdas för sin cancer behöver även familj och anhöriga stöd och vägledning i den 
svåra tiden i barnets liv (Barncancerfonden, 2017b). Sjuksköterskor har ett betydande ansvar 
att vårda, trösta och stödja patienter och anhöriga (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Barncancervården är komplex och även om det i regel krävs specialistutbildning inom 
barnonkologi är det många sjuksköterskor i vårdandet av barnen som inte har det. Utan rätt 
kunskaper och kompetens riskerar vården att inte bli optimal (Barncancerfonden, 2017a). För 
att bästa möjliga vård ska ges kan erfarenheter från de sjuksköterskor som arbetar med 
cancersjuka barn skapa en förståelse för vad arbetet innebär och kan medföra.  

Bakgrund 

Barncancer  
Människan definieras som barn fram tills det året som barnet fyller 18 år, då definieras barnet 
som vuxen (United Nations Children's Fund, 1989). Cancer är samlingsnamnet på 200 olika 
sjukdomar. Cancer bildas när celldelningen i kroppen är onormal och kroppen själv inte kan 
reparera skadan (Cancerfonden, 2016). Barncancer drabbar barn i alla åldrar, varje år drabbas 
250 barn av den vanligaste cancerdiagnosen leukemi i Sverige. I småbarnsåldern är det 
vanligast med neuroblastom, leukemi och njurtumörer. Bentumörer och hjärntumörer är 
vanligast i tioårsåldern fram till tonårsåldern. Det finns även ärftliga cancerdiagnoser som kan 
drabba barn. Forskarna kan inte förklara vad som gör att barn drabbas av cancer. Hos vuxna är 
det oftast livsstilen som är en bidragande orsak att drabbas av cancer, vilket det inte misstänks 
vara för barn då de levt ett så kort liv (Barncancerfonden, 2017b). I Sverige finns sex 
barncancercentran som alla har de resurser som behövs för att vårda barn med cancer. Cirka 
1000 barn går på behandlingar vid dessa centran årligen (Barncancerfonden, 2017a). 
Behandlingar mot de olika cancerdiagnoserna utförs på dessa olika barncancercentran. De finns 
flera olika behandlingar mot cancer. Vilken som används beror på vilken cancerform barnet 
blivit diagnostiserad med, den metoden som väljs avser att uppnå bästa resultat. De 
behandlingar som finns är cytostatika, operation, stamcellstransplantation och strålbehandling. 
I vissa fall räcker det inte att endast använda sig av en behandlingsform utan det krävs 
kombinationer utav fler behandlingsalternativ (Barncancerfonden, 2017b). Biverkningar som 
kommer till följd av behandlingen behandlas på de sjukhusavdelningar som samarbetar med 
barncancercentrat (Barncancerfonden, 2017c). På de olika barncancercentran arbetar 142 
sjuksköterskor, 38 av dem är utbildade inom barnonkologi (Barncancerfonden, 2017a).  
 

Hälsa och Lidande 
Hälsa är både subjektivt och objektivt. Hälsa kan ses som ett tillstånd av välbefinnande, friskhet 
och kontroll över sitt liv och livssituation (Wärnå-Furu, 2012). Lidandet kan begripas som en 
subjektiv upplevelse av något ont (Arman, 2012). Arman (2012) menar att lidande och hälsa 
har ett samband och att den ena inte kan förstås utan den andre. En människa kan inte gå genom 
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livet utan att uppleva lidande. En person kan uppleva lidande genom bland annat sorg och 
förlust, mistande kontroll och hopplöshet (Arman, 2012). Travelbee (2014) menar att lidande 
är en känsla av obehag som kan vara både psykisk och fysisk. Lidande kan uppstå när en individ 
känner fysisk smärta eller när den mister någon den tycker och bryr sig om (Travelbee, 2014).  
 
Att drabbas av barncancer bidrar till ett lidande för den drabbade. Att behandlas för sin sjukdom 
kan minska lidandet genom att cancern botas, men också öka lidandet då behandlingarna 
medför biverkningar som illamående, håravfall och smärta (Barncancerfonden, 2017c). 
Sjuksköterskan kan i sitt yrke möta patienter som lider och inte har hälsa. De har då ett ansvar 
att arbeta för att främja hälsan och minska lidandet hos patienten enligt ICN (International 
Council of Nurses, 2014). 
Eriksson (2015) beskriver tre olika lidanden; livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. 
Eriksson menar att sjuksköterskan kan förhindra patientens lidande genom god planering och 
koordinering av vård och omvårdnadsåtgärder (Eriksson, 2015). 
 
Sjuksköterskor som arbetar med långvarigt sjuka barn är utsatta för många påfrestningar 
(Hecktman, 2012). Att se barn vara smärtpåverkade under längre tid och även vara med vid 
barnets bortgång påverkar sjuksköterskor, inte bara på arbetet utan även på fritiden. Om inte 
sjuksköterskor bearbetar sina känslor kan påfrestningarna leda till ohälsa och känslomässig 
trötthet. Sjuksköterskor kan hantera påfrestningar och känslor med hjälp av olika 
copingstrategier. Att ha samtal i grupp där sjuksköterskor kan reflektera och bearbeta det de 
varit med om kan hjälpa sjuksköterskorna att inte bli känslomässigt uttröttade (Hecktman, 
2012). ICN (2014) menar att sjuksköterskan bör arbeta efter att vårda sin egen hälsa så att 
vården till patienter inte äventyras (ICN, 2014). Att ta hand om sin hälsa genom 
copingstrategier gör att sjuksköterskan kan orka fortsätta arbeta med ett känslomässigt tungt 
arbete under en längre tid (Hecktman, 2012). 

Sjuksköterskans funktion och ansvar  
Omvårdnad är sjuksköterskors huvudområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Sjuksköterskor har som uppgift att samordna och planera omvårdnadsåtgärder som de anser 
lämpliga för patienten. Omvårdnaden ska vara riktad mot att tillfredsställa patientens 
grundläggande behov. Sjuksköterskor ska arbeta evidensbaserat vilket innebär att besluten 
kring en patient skall vara vetenskapligt bevisat ha god effekt (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Sjuksköterskor har även lagar att följa. Patientlagen (SFS 2014:821) anger att barns 
bästa alltid ska tas i beaktning. Vårdnadshavare till barnet har rätt till information gällande 
barnets vård och behandling. Barnet ska göras delaktig i sin vård och information ska anpassas 
efter barnets ålder och mognad (SFS 2014:821). 
 
Sjuksköterskor bör själva reflektera över eget kunskapsbehov och specialistutbildningar finns 
inom barnsjukvård och om onkologi (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Barncancerfonden 
finansierar kortare och längre utbildningar inom barncancer för sjuksköterskor som arbetar med 
barnen (Barncancerfonden, 2017d). Pergert, af Sandeberg, Andersson, Márky och Enskär 
(2016) konstaterar att det är brist på specialiserade sjuksköterskor inom pediatrisk onkologi. 
För att kunna hålla hög standard på vården krävs det specialiserade sjuksköterskor. 
Utbildningen hjälper sjuksköterskor att bli mer självsäkra och få en bredare grund att stå på 
med den nya kunskapen (Pergert, af Sandeberg, Andersson, Márky & Enskär, 2016). 
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Sjuksköterskor ansvarar för ett helhetsperspektiv, att kunna se hela människan och de symtom 
som finns. Att kunna ge god vård innebär ibland att ta hjälp av sina kollegor, eller att hjälpa 
sina kollegor med sin kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Familjecentrerad omvårdnad 
Att arbeta familjecentrerat innebär att se till helheten där sjuksköterskan i samråd med barnet, 
familjen och vårdpersonalen planerar omvårdnaden och behandlingarna. Personer som ingår i 
en familj är de som känner sig tillhöra familjen, de behöver inte nödvändigtvis vara knutna 
med blodsband eller via lagen till familjen (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). När ett barn 
insjuknar i cancer drabbas inte bara barnet. Syskon, föräldrar och anhöriga blir också påverkade 
av diagnosen. Cancer väcker många känslor hos familjen bland annat rädsla, oro och ångest. 
När en familj får ett cancerbesked ger detta upphov till många frågor och familjen är i stort 
behov av stöd från sjuksköterskor (Barncancerfonden, 2017b). Att  ge stöd kan innebära att 
visa omsorg, lyssna, diskutera eller bara finnas där för barnet och familjen (Cancerfonden, 
2014). Det kan även vara att ge information, finnas där vid behandlingar och samtidigt vårda 
patienten (Ångström-Brännström & Norberg, 2017). Föräldrar till barn med cancer upplever 
att de får stöd och tröst när de kan dela och prata om bekymmer de har med sjuksköterskor 
(Ångström-Brännström, Dahlqvist, Strandberg & Norberg, 2014). När sjuksköterskor 
involverar föräldrarna i vården och visar medlidande känner föräldrarna att de har ett gott stöd 
och kan få tröst i den livssituation de befinner sig i (Ångström-Brännström et al., 2014). 

Kommunikation och relationer 
Med kommunikation kan känslor uttryckas och förstås. Genom att kommunicera med varandra 
kan upplevelsen av lidande eller tacksamhet förmedlas. Kommunikation mellan människor är 
till hjälp för att kunna förmedla tankar och känslor, där varje ord tolkas av den som lyssnar 
(Fredriksson, 2012). Enligt ICN´s etiska kod (ICN, 2014) ska vården och kommunikationen 
anpassas till den unika individen. 
 
Travelbee (2014) menar att kommunikation som visas med ömsesidig respekt är av betydande 
vikt för att sjuksköterskor ska kunna skapa en relation med patienten och därmed ge god och 
trovärdig vård. Relationen är mellan patient och vårdare och mellan människa till människan, 
varje individ är unik och likvärdig. Travelbee´s omvårdnadsteori handlar om att se hela 
människan och inte bara en sjukdom eller en sjuk kroppsdel (Travelbee, 2014). 
Kommunikationen med barn kräver kunskap om hur information anpassas till deras nivå eller 
hur frågor kan ställas för att få uppriktigt svar. Att kommunicera genom verktyg som lekar eller 
leksaker kan vara till hjälp för att få igång samtal med barnen (Sposito et al., 2016). 

Problemformulering  
När ett barn drabbas av cancer väcker det många känslor som rädsla, oro och ångest. Det är 
inte bara barnet som drabbas av diagnosen, även familjen och de nära anhöriga blir berörda. 
Barnen som drabbas av cancer vårdas i det första skedet på barncancercentran men kan sedan 
förflyttas över till samarbetande sjukhus. Behandlingar sker ofta under en längre period och är 
påfrestande för barnet och familjen. Sjuksköterskor ansvarar för att anpassa vården till varje 
enskilt barn samt att stödja familjen till det drabbade barnet. Kunskap inom barncancer är 
nödvändig för att sjuksköterskor ska kunna bedriva en god och omsorgsfull vård. Dock har inte 
alla sjuksköterskor som arbetar med barncancer en specialistutbildning. Grundutbildade 
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sjuksköterskor vårdar även cancerdrabbade barn. Att vårda barn med cancer innebär en del 
påfrestningar för sjuksköterskorna och inte alla förstår innebörden av arbetet.  
Det saknas forskning av sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med cancer. Denna 
studie kan hjälpa grundutbildade sjuksköterskor men även de sjuksköterskor som kan behöva 
hjälp och stöd av andras erfarenheter. 

Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med cancer. 

Metod   
Metoden som används var att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
kvalitativ forskning beskriven av Friberg (2012). Enligt Friberg (2012) ger kvalitativ forskning 
ökad kunskap om upplevelser och erfarenheter då det oftast handlar om intervjuer och 
observationer. Genom att analysera och sammanställa flera vetenskapliga artiklars resultat ger 
det en bredare kunskap inom ett visst område. Med ökad kunskap inom området är det lättare 
att använda kunskapen i det praktiska arbetet (Friberg, 2012).   

Litteratursökning  
En systematisk sökning i CINAHL inledde sökandet efter vetenskapliga artiklar som svarade 
på syftet. CINAHL är en elektronisk databas där sökningar efter artiklar kan göras, inriktningen 
där är omvårdnadsartiklar (Polit & Beck, 2012). Väl valda sökord som svarade mot det valda 
syftet användes för sökningen och avgränsningar som gjordes var att artiklarna inte fick vara 
äldre än tio år, de skulle vara på engelska och Peer Reviewed (Bilaga I). De första sökorden 
var cancer, child* och nurse perspective där 46 titlar lästes och efter utförd analys valdes fyra 
artiklar ut till resultatet. Andra sökningen innehöll orden MH "cancer patients", child* och 
nurse experience där 53 titlar lästes och efter noga granskning och analysering valdes en artikel 
ut till resultatet. Tredje sökningen i CINAHL gjordes med orden MH "pediatric oncology 
nursing" och MH "nurse attitudes" där 35 titlar lästes och efter noga granskning och analys 
valdes sju artiklar ut till resultatet. En fjärde sökning gjordes i ytterligare en databas, PubMed. 
Denna gång med sökorden child cancer och nurse experience, en artikel valdes ut till resultatet 
efter granskning. Avgränsningarna som gjordes var att de skulle vara på engelska, ha abstract 
och inte vara äldre än 10 år. Pubmed är en elektronisk databas där sökandet resulterar i artiklar, 
skillnaden med CINAHL är att sökningar i databasen kan göras utan att vara student på en 
högskola och inriktningen är medicinska artiklar (Polit & Beck, 2012).  
Sökningarna breddades genom att använda olika funktioner i databasen, MH framför ordet 
bidrar till en sökning i ämnesordlistan. En sökning med trunkering (*) bakom orden bidrar till 
ordets alla böjningar, en sökning på ordet child* kan då ge resultat som till exempel innehåller 
orden children och childhood. I sökningarna användes också funktionen AND och det kopplar 
ihop sökorden som är valda till exempel child AND nurse experience, för att få upp artiklar 
som innehåller båda sökorden. Efter att ha kombinerat sökord med funktioner databaserna 
erbjudit har sökhistoriken använts, att kunna kombinera sökningar och söka med avgränsningar 
för att få fram relevanta artiklar som svarar för syftet (Östlundh, 2012). En osystematisk 
sökning gjordes i Cinahl med sökorden “playing in cancer nursing staff”. Detta resulterade i 
fyra artiklar och en valdes ut.  
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Urval 
Artiklarnas kvalitet granskades enligt “mall för kvalitetsbedömning” i grunden utarbetad av 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga II). Urvalet av artiklar begränsades till 
kvalitativa, eftersom kvalitativa artiklar svarar bäst på det valda syftet. Inklusionskriterierna 
som användes i studien var att artiklarna skulle vara kvalitativa, skrivna 2007-2017, på 
engelska och innehålla sjuksköterskors perspektiv och erfarenheter av att vårda barn med 
cancer. Inklusionskriterier var även barn (under 18 år) som drabbats av cancer. Eftersom det 
eftersöktes erfarenheter från olika håll inkluderades alla olika vårdinrättningar som 
sjuksköterskor arbetar på och både specialistutbildade sjuksköterskor och grundutbildade 
sjuksköterskor inkluderades. Global forskning inkluderades. Exklusionskriterierna var 
kvantitativa artiklar, artiklar som ej genomgått peer review, föräldrars perspektiv, syskons 
perspektiv samt läkares perspektiv. Fjorton artiklar valdes ut för analys.  
  

Analys 
En metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning 
användes (Friberg, 2012). Friberg (2012) beskriver en femstegsmodell som följdes när 
analysen av artiklarna utfördes. Genom att följa femstegsmodellen blir granskningen 
strukturerad. I första steget läste författarna artiklarna ett flertal gånger var för sig för att skapa 
sig en känsla för helheten. Andra steget var att identifiera nyckelfynd i de lästa artiklarnas 
resultatdel, som svarade mot det valda syftet. Detta gjordes tillsammans genom att diskutera 
de nyckelfynd båda hittat i artiklarna, och jämföra likheter och olikheter i nyckelfynden. De 
som valdes ut svarade för mot valda syftet. I tredje steget sammanfattades de funna 
nyckelfynden i ett dokument för att få en tydlig överblick av den insamlade datan. I steg fyra 
letades det fram likheter och skillnader mellan nyckelfynden, och det gjordes genom att 
färgkoda likheter i samma färg. Varje färg bildade ett eget tema, för att veta vilken artikel varje 
kodning tillhörde skrevs det bakom nyckelfyndet. Färgkodningen kontrollerades sedan, så att 
det stämde överens och svarade för det valda syftet. En schematisk översikt gjordes genom att 
skriva ut, klippa isär och gruppera nyckelfynden så att teman och underteman kunde urskiljas. 
I sista femte steget presenterades teman och underteman på ett tydligt sätt i en tabell med fyra 
huvudteman och elva underteman (Tabell 1).  
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Resultat 
Genom analysen av datamaterialet utformades fyra huvudteman och elva underteman. 
Tabell 1: Översikt över Teman och underteman 
__________________________________________________________________________ 
Tema        Undertema 
___________________________________________________________________________ 
 
Adekvat kunskap krävs      

När utbildning och erfarenhet saknas 
       Att kunna samarbeta kring det sjuka 

barnet   
  

Etiskt svåra ställningstaganden      
När åsikterna går isär  

       När barnets autonomi kränks 
 
Vårdande relationer med barnet i centrum      

Att involvera barnet och hela  
familjen i vården 

       Individanpassade samtal  
       Att använda lek  
        
Emotionella kontraster     

Sorg och förlust 
       Påfrestande känslor  
       Copingstrategier 
       Känslor som berikar  
 
 
__________________________________________________________________________ 

Adekvat kunskap krävs   
Temat handlar om den kunskap sjuksköterskorna behöver ha med sig genom teori och praktik 
för att arbeta med barncancer. Samarbetet mellan olika yrkeskategorier och familjen bidrar till 
god och anpassad vård för barnet som drabbats av cancer. Underteman som framkom var när 
utbildning och erfarenhet saknas och att kunna samarbeta kring det sjuka barnet.    

När utbildning och erfarenhet saknas 
Sjuksköterskor berättade att barncancer är ett komplext arbete och kräver skicklighet och 
kunskap inom området. Att skapa relationer och kommunicera med barnet och familjen är 
invecklade omvårdnadsuppgifter som sjuksköterskorna upplevde svåra. För att uppnå god 
kunskap om barncancervård krävs både utbildning och praktik i barncancer (MacKay & 
Gregory, 2011; Pearson, 2013). Det tas upp att det är till fördel att ha tidigare erfarenheter då 
det kommer till att vårda och stödja oavsett om det gäller barn eller vuxna (Pearson, 2013). När 
ingen eller lite kunskap om barncancer fanns upplevdes sjukdomen som mystisk. 
Grundutbildningen för sjuksköterskor ansågs bristfällig då det på många utbildningar helt 
saknades kurser och föreläsningar som ger kunskap om barn och barnsjukdomar. 
Sjuksköterskorna uttryckte att både teoretisk och praktisk kunskap var betydelsefullt för 
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sjuksköterskor som skall arbeta med cancersjuka barn. Okunskapen om barn och 
barncancersjukdomar fick sjuksköterskor som var nya inom området att känna sig skrämda och 
stressade inför det okända (Jestico & Finlay, 2017; McInally, Masters & Key, 2012).  
 
När sjuksköterskorna var nya upplevde de att deras åsikter inte blev tagna på allvar av läkare, 
styrelse och föräldrar (Morrison & Morris, 2017). Allt eftersom sjuksköterskorna fick mer 
erfarenhet och kunskap, växte även självförtroendet att klara av att svara att de inte kunde 
svaren på frågor från föräldrarna (Jestico & Finlay, 2017; Morrison & Morris, 2017). 
Sjuksköterskorna berättade att ansvaret att lära upp nya sjuksköterskor ligger på de som har 
mer och längre erfarenhet. Detta medförde stress men även en känsla av belöning då det gav 
personlig utveckling och vetskapen om att utbilda en framtida kollega (Morrison & Morris, 
2017).   
 
När ett barn passerat den kurativa behandlingen och gått vidare till den palliativa fasen 
upplevde sjuksköterskorna att kunskapsbristen om palliativ vård gjorde att de kände en 
osäkerhet (Pearson, 2013). Sjuksköterskorna beskrev att tidigare erfarenheter inom det 
palliativa skedet var till fördel för dem när barnet var i behov av palliativ vård och föräldrarna 
behövde stöd och tröst (Pearson, 2013). Sjuksköterskor som gått specialistutbildningen 
upplevde att det var betydelsefullt med en fördjupad kunskap om barncancer för att kunna ge 
god vård (McInally et al., 2012). Sjuksköterskor som inte gått specialistutbildningen berättade 
att de eftersträvade djupare förståelse för sjukdomen och symtomen. Sjuksköterskornas 
erfarenhet var att de fick bättre självförtroende om en djupare kunskap om barncancer fanns 
(Pearson, 2013).   
 
Sjuksköterskorna berättade att föräldrarna var väl pålästa om det cancerdrabbade barnets 
sjukdom och symtom och det kunde upplevas som skrämmande av sjuksköterskorna (Jestico 
& Finlay, 2017). Sjuksköterskorna upplevde att erfarenheter hjälpte till att kunna föra samtal 
på en annan nivå med familjen (MacKay & Gregory, 2011). Sjuksköterskorna uppskattade nya 
kunskaper och den professionella utveckling som gjorde att de bland annat lärde sig om andra 
kulturer, tekniska färdigheter, nya mediciner och mer om sjukdomen (Morrison & Morris, 
2017). Sjuksköterskorna betonade vikten av att kunna reflektera över sina handlingar och 
handlingarnas konsekvenser, för att kunna utvecklas inom sin profession (Enskär, 2012). 
Sjuksköterskorna menade att en bra sjuksköterska aldrig känner sig fullärd utan arbetet leder 
till konstant förnyelse av kunskap (Pearson, 2013).  

Att kunna samarbeta kring det sjuka barnet 
Sjuksköterskorna upplevde att ett bra samarbete med flera olika yrkeskategorier som 
undersköterskor och läkare gav ökat självförtroende på så vis att kunskap kunde utbytas 
(Pearson, 2013). Att samarbeta underlättade för sjuksköterskornas arbetsuppgifter och skapade 
förutsättningar för att orka med arbetet (Conte, 2014; Pearson, 2013). Sjuksköterskorna 
menade att de hade bäst samarbete med undersköterskorna. Sjuksköterskorna betonade vikten 
av att lyssna på de cancersjuka barnen och deras familjer (Bartholdson, Lützén, Blomgren & 
Pergert, 2015). Ibland upplevde sjuksköterskorna att de inte blev tillräckligt involverade eller 
fick stöd av läkare. Bättre kommunikation krävdes för att förbättra samarbetet (Bartholdson et 
al., 2015). Sjuksköterskorna berättade att de behövde stöd från ledningen när något 
känslomässigt inträffat på arbetspasset. Det individuella stödet från ledningen gav 
sjuksköterskorna mer tid att involvera familjen och barnen i reflektion och hjälp med sina 
känslor. Sjuksköterskorna berättade att reflektionen var fördelaktig för alla som samarbetade 
kring barnet som drabbats av cancer (Pearson, 2013).  
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Etiskt svåra ställningstaganden 
Detta tema handlar om de etiska problem som sjuksköterskor stöter på i arbetet med de svårt 
sjuka barnen som drabbats av cancer. Underteman som framkom var när åsikterna går isär 
och när barnets autonomi kränks. 

När åsikterna går isär  
Sjuksköterskorna upplevde att målet med vården till det cancerdrabbade barnet inte alltid var 
gemensamt för sjuksköterskor, föräldrar och läkare. Detta ledde till att barnet inte fick anpassad 
vård och blev lidande (Gray & Smith, 2009). Sjuksköterskor erfor att etiska problem kunde 
uppkomma då alla som är involverade i de sjuka barnens behandling inte var överens om 
behandlingsstrategier (Bartholdson et al., 2015; Morrison & Morris, 2017; Pearson, 2013). 
Sjuksköterskorna berättade att föräldrarna var en betydande faktor i barnens vård. De upplevde 
att föräldrar inte alltid såg barnets bästa, föräldrarna ville att alla insatser skulle fortsätta trots 
att sjuksköterskorna ansåg att det inte var det bästa för barnet. Sjuksköterskorna behövde se till 
att föräldrarna var fullt medvetna om att slutet snart var nära, för att kunna fatta bäst beslut för 
barnet (Pearson, 2013). Sjuksköterskor upplevde ibland konflikter som hade med religion och 
kultur att göra och det hindrade sjuksköterskorna från att ge den vård som barn behövde. Om 
det cancerdrabbade barnet och familj tillhörde Jehovas vittnen var det inte tillåtet för dem att 
ta emot blod, då kunde sjuksköterskorna känna maktlöshet när de såg hur sjukt ett barn var, 
men inget kunde eller fick göra (MacKay & Gregory, 2011). Sjuksköterskor berättade att det 
uppskattades att kunna reflektera ihop med kollegor, att samtala om händelser kunde bidra till 
att etiska problem minskade (Bartholdson et al., 2015).  

När barnets autonomi kränks 
Sjuksköterskorna kunde berätta om situationer då de tvingats bortse från barnens vilja och 
genomföra ett smärtfyllt eller obehagligt ingrepp. De var medvetna om att de kränkte barnets 
autonomi men det var nödvändigt för att kunna ge behandling (Bartholdson et al., 2015). Att 
veta om ett testresultat men inget få säga till barn och föräldrar var ytterligare ett problem som 
sjuksköterskorna tog upp. Det är läkarens uppgift att tala om besked oavsett om det är positiva 
eller negativa (MacKay & Gregory, 2011). Ibland var det föräldrarna som ville att information 
om barnets tillstånd eller varför provtagningar var gjorda skulle undanhållas för barnet 
(Bartholdson et al., 2015). Detta upplevde sjuksköterskorna som ett problem då de ansåg att 
barnen har rätt till information som berör dem själva. Sjuksköterskor upplevde att tiden och 
resurserna inte räcker till och det bidrog till att etiska problem inte alltid kunde förhindras eller 
förebyggas. Ont om tid bidrog till att barn inte blev väl förberedda för de behandlingar som 
skulle utföras och då kunde tvång bli nödvändigt att använda sig av. Sjuksköterskorna menade 
då att barnets autonomi blev kränkt. Sjuksköterskor kände frustration och maktlöshet när de 
tvingades göra saker de inte ville mot barnet som drabbats av cancer (Bartholdson et al., 2015).   

Vårdande relationer med barnet i centrum    
Temat handlar om de relationer som byggs upp av sjuksköterskor som vårdar barn drabbade 
av cancer. Det kan vara svårt att skilja på sin professionella funktion och sitt personliga 
engagemang. Underteman som framkom var att involvera barnet och hela familjen i vården, 
individanpassade samtal och att använda lek.  
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Att involvera barnet och hela familjen i vården  
Sjuksköterskorna upplevde att vården blev med anpassad för barnets behov när hela familjen 
var involverad och goda relationer skapats (MacKay & Gregory, 2011). Sjuksköterskor menade 
att hela barnet bör vara i fokus och inte bara sjukdomen. De menar även att alla är unika 
individer och barnen hanterar cancern och dess följder på olika sätt (Batista dos Santos et al., 
2017). Sjuksköterskorna berättade att genom att vårda någon under längre tid bildas bra och 
starka band mellan sjuksköterska och patient (Conte, 2014; Pearson, 2013).  Sjuksköterskorna 
upplevde att under vårdtiden kunde de lära känna barnet och prata om vanliga saker, som inte 
berör sjukdom eller sjukhus. Sjuksköterskorna kunde då anpassa vården och förbereda barnen 
och familjerna inför provtagningar och behandlingar. Sjuksköterskorna berättade att erfarna 
sjuksköterskor känner till vilka resurser som finns att tillgå vid olika sjukdomsstadier och kan 
hjälpa familjen att få rätt insatser vid rätt tidpunkt (Pearson, 2013).    
 
Att respektera barnets och familjens integritet var något sjuksköterskorna upplevde vara en 
självklarhet. Familjens önskemål om barnets vård behövde beaktas (Enskär, 2012). Familjer 
som drabbats av ett cancerbesked och dess följder minns omvårdnaden och vårdmöten resten 
av sitt liv, därför ska sjuksköterskor bemöta och vårda med respekt (Pearson, 2013). 
Sjuksköterskorna behöver tänka på och att ta hänsyn till barnets och familjens religiösa tro i 
vårdandet (MacKay & Gregory, 2011; Pearson, 2013). Sjuksköterskor som utbildar barn och 
familjer i barncancervård upplevde att familjen och barnet känner en trygghet när de vet vad 
som pågår och kommer att hända (MacKay & Gregory, 2011). Att ha familjen runt sig under 
den kritiska tiden i livet gör att barnet kände trygghet. Några sjuksköterskor menade att 
familjens kunskap var en tillgång i vården eftersom de känner barnet bäst. Att involvera hela 
familjen i barnets vård ansågs som essentiell för de flesta sjuksköterskor. Sjuksköterskorna 
belyste vikten av att se både barnet och familjens behov, de benämnde familjecentrerad vård. 
Familjen blev involverad i beslut som rörde barnet och sjuksköterskorna berättade om att de 
behövde vara flexibla och finnas som stöd till barnet och familjen. Sjuksköterskor upplevde att 
vara dikterande och styrande oftast inte hade några fördelar (MacKay & Gregory, 2011). 
Sjuksköterskorna upplevde att stödet från föräldrarna inte alltid var tillräckligt utan barnet 
behövde även emotionellt stöd från vårdpersonalen. Sjuksköterskorna berättade även att när de 
kunde ge barnen detaljerad information om sjukdom och behandling upplevdes sjukdomen mer 
positiv (Batista dos Santos et al., 2017).  
Sjuksköterskorna berättade att det krävdes stort känslomässigt engagemang när de involverade 
barnet och hela familjen i vården (Enskär, 2012; Morrison och Morris, 2017).  
 
Något som sjuksköterskorna tog upp var vikten av smärtlindring och att barnen har det bekvämt 
(Pearson, 2013). Tillsammans med alla berörda yrkeskategorier och familjens kunskap kunde 
bästa möjliga vård ges till barnen (MacKay & Gregory, 2011). Att samarbeta med olika 
professioner upplevdes betydelsefullt av sjuksköterskorna i det familjecentrerade vårdandet. 
Sjuksköterskorna kunde vittna om att föräldrar och barn inte alltid hade full tilltro till vården 
på grund av tidigare erfarenheter. Detta gjorde att föräldrarna kunde konfrontera 
sjuksköterskorna och det beskrevs som stressande. Det kunde även kännas som en besvikelse 
för sjuksköterskorna då en missnöjd familj var beviset på att det någon gång blivit ett 
misslyckat vårdmöte (MacKay & Gregory, 2011).   

Individanpassade samtal 
Sjuksköterskor visste att ett barncancerbesked är svårt att ta till sig och det är av stor vikt att 
anpassa informationen och se till att föräldrar förstått vad som sagts (Martins, Aldiss & Gibson, 
2016). En del sjuksköterskor upplevde att det svåraste med att vårda cancersjuka barn var 



 

10 
 

kommunikationen (Pearson, 2013). Det kunde vara svårt att veta vilka samtalsämnen som var 
lämpliga att prata om och vilka som skulle undvikas. Sjuksköterskorna kunde berätta om en 
“elefant i rummet” då ett känslomässigt svårt ämne fanns i allas tankar men ingen pratade om 
det (MacKay & Gregory, 2011). Sjuksköterskor menade att genom kommunikation kan 
respektfull och trovärdig vård ges (Morrison & Morris, 2017). Sjuksköterskorna upplevde att 
ord inte alltid behövde uttryckas, oftast räckte det att bara finnas där. Det kunde räcka med att 
bara sitta och titta på en film tillsammans för att minska känslan av ensamhet (MacKay & 
Gregory, 2011). 
Sjuksköterskor belyste att kommunikation främst används till att få fram information och ge 
stöd. Sjuksköterskor berättade även att på grund av att yrket är krävande och att personalen lätt 
blir utbränd kan kommunikationen bli slentrianmässig och det kan leda till att orden blir tomma 
och saknar mening. De menar att det är svårt att ge stöd till sina patienter om sjuksköterskans 
egna hälsa är osund (Gray & Smith, 2009). 

Att använda lek  
Sjuksköterskorna använde lek som en metod för att skapa relationer med barnen (Albuquerque 
Soares, da Silva, Mattos do Santos & Bastos Depianti, 2016). Sjuksköterskorna berättade att 
barn som drabbats av cancer inte alltid förstod vad som hände i sjukdomsförloppet. Barnen 
som drabbats av cancer ville vara som sina kamrater, gå i skolan och leka, inte vara instängda 
på ett sjukhus iväg från vardagen. Sjuksköterskorna upplevde att genom lek kunde de förgylla 
barnens tillvaro på sjukhuset och få dem att känna sig så nära det normala som möjligt. De 
kunde då för stunden glömma tillvaron de befann sig i. När barnen var avslappnade och trygga 
var det lättare att skapa relationer. Sjuksköterskorna berättade att barnen behövde någon som 
lekte med dem så att de kunde uppleva nöje även när döden var nära (Albuquerque Soares et 
al., 2016). 
Sjuksköterskor använde sig av lek som hjälpmedel för att få barnen att förstå vad som skulle 
hända och då kunna slappna av i vårdsituationer som upplevdes skrämmande och främmande. 
Alla sjuksköterskor använde sig inte av lek då de ansåg att det var löjligt eller onödigt och såg 
det inte som ett hjälpmedel (Albuquerque Soares, da Silva, Gallindo Cursivo & Garcia Berzerra 
Goes, 2014).  

Emotionella kontraster 
Temat handlar om det emotionella arbete som sjuksköterskorna i varje arbetspass stöter på och 
hur det hanteras. Som sjuksköterska är det inte bara sorg och ledsamhet, det finns också glädje 
i arbetet. Underteman som framkom var sorg och förlust, påfrestande känslor, copingstrategier 
och känslor som berikar.  

Sorg och förlust 
Sjuksköterskorna beskrev att många känslor cirkulerar i arbetet som involverar svårt sjuka barn 
med cancer. Att arbetet kräver att sjuksköterskor engagerar sig känslomässigt i vården 
(Pearson, 2013). Sjuksköterskor kunde berätta om den samhörighet som skapas mellan vårdare 
och familj då ett barn vårdas för cancer (Conte, 2014). Sjukdomsförloppet och tillhörande 
behandlingar bestod av både med- och motgångar och sjuksköterskorna kände sympati för 
barnet och dess familj. Det upplevdes som positivt för sjuksköterskorna med samhörigheten 
men när behandlingarna var avslutade för att barnet blivit friskt, eller om behandlingarna inte 
längre hjälpte kände sjuksköterskorna sorg och förlust. När den kurativa behandlingen gått över 
till palliativ vård berättade sjuksköterskorna att det var av stor vikt att fortsätta ge god vård och 
se till att barnet och föräldrarna fick ett fint avslut (Gray & Smith, 2009). Känslorna som 
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uppkom hos sjuksköterskorna när ett barn avlidit kunde bli överväldigande. Trots sorgen 
berättade sjuksköterskorna att de inte hade tid att sörja utan att de fortfarande hade ansvar för 
andra sjuka barn som behövde vårdas. Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att behålla 
fokus efter att ett dödsfall inträffat (Conte, 2014).  

Påfrestande känslor 
Sjuksköterskor berättade att de inte alltid kunde vara med och påverka de val som gjordes åt 
barnen och detta kunde frambringa en känsla av skuld och maktlöshet (Bartholdson et al., 2015; 
Conte, 2014). Att inte kunna tillgodose patienters och familjers behov och framförallt att inte 
kunna rädda alla barn som drabbats av cancer gav en känsla av hjälplöshet. Det kunde även 
vara så att sjuksköterskor som blivit väldigt fäst vid ett barn de vårdat hade svårt att acceptera 
att behandlingarna inte längre hjälpte (Conte, 2014). Sjuksköterskorna hade ibland svårt att 
skilja på sin yrkesroll och det personliga engagemanget (Enskär, 2012; Morrison och Morris, 
2017). En stressfaktor som sjuksköterskorna upplevde var att inte kunna smärtlindra barnen 
tillräckligt (Pearson, 2013). Sjuksköterskorna ansåg att ett cancerbesked var en alltför tung 
börda för ett barn att bära och det gav känslan av hjälplöshet. De menade dock att ju yngre barn 
desto mindre förstod de och bördan blev inte lika tung. Sjuksköterskorna bedömde att det var 
värst för tonåringarna att handskas med cancern och dess följder då de hade en större förståelse 
för vad som skulle eller kunde hända (Batista dos Santos et al., 2017). Sjuksköterskorna 
upplevde mycket stress under arbetstid, de berättade att en bidragande faktor är bristen på 
personal (MacKay & Gregory, 2011).  

Copingstrategier 
Sjuksköterskorna beskrev miljön kring ett barn som drabbats av cancer påfrestande att arbeta i 
(Morrison & Morris, 2017). Att hantera både sina egna och föräldrarnas känslor tog mycket 
energi innan sjuksköterskorna hade lärt sig att hantera dem (Conte, 2014; Jestico & Finlay, 
2017). Att vara ny sjuksköterska inom barncancervården upplevdes som ett känslomässigt kaos 
(Jestico & Finlay, 2017). 
Sjuksköterskorna berättade att de behövde ha strategier för att hantera känslomässigt tuffa 
situationer och ohållbar stress. Stödet från kollegor ansågs vara det mest betydelsefulla i 
hanteringen dessa påfrestningar (Conte, 2014; Gray & Smith, 2009; Morrison & Morris, 2017; 
Pearson, 2013; Zander, Hutton & King, 2013). Att ta ett steg tillbaka och få ett bredare 
perspektiv kunde hjälpa sjuksköterskorna att bemöta föräldrar som går igenom en kris. På några 
arbetsplatser berättade sjuksköterskorna att humor var ett uppfriskande inslag för att inte låta 
de påfrestande känslorna få övertaget (Morrison & Morris, 2017). En copingstrategi många 
sjuksköterskor efterfrågade var reflektion i grupp (Enskär, 2012; Morrison & Morris, 2017; 
Zander et al., 2013), det upplevdes betydelsefullt och gav bra arbetsrelationer (Morrison & 
Morris, 2017). En del sjuksköterskor uppgav att det var bäst att reflektera med kollegor (Zander 
et al., 2013) och andra tyckte det fungerade bäst med vänner och familj (Enskär, 2012; Zander 
et al., 2013). Även om det var betydelsefullt och nödvändigt att reflektera beskrev 
sjuksköterskorna att tidsbristen gjorde det svårt att hinna med (Bartholdson et al., 2015). 
Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att få stöd från de som inte arbetade inom 
barnsjukvården (Morrison & Morris, 2017). Sjuksköterskor kunde berätta att då de varit nya 
hade blivit uppmanade att inte prata om arbetet hemma då anhöriga och samhället hade svårt 
att förstå den komplexitet som arbetet innebar (Conte, 2014; Zander et al., 2013). Erfarenhet 
underlättade det emotionella arbetet med svårt sjuka barn och med erfarenheten kom 
förståelsen för hur yrket fungerar (Zander et al., 2013). Sjuksköterskorna berättade att alla 
reagerade olika på vårdmöten och att alla inte var lika känslomässigt engagerade utan kunde 
lägga känslorna åt sidan. Sjuksköterskorna menade att det fanns lika många strategier för att 
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handskas med det emotionella arbetet som det finns sjuksköterskor, alla måste hitta det som 
fungerar för den enskilda sjuksköterskan (Zander et al., 2013).  

Känslor som berikar 
Sjuksköterskorna upplevde att arbeta med barn som drabbats av cancer var ett arbete som 
bidrog med mycket glädje och lycka (Conte, 2014). Sjuksköterskor berättade att anhöriga och 
samhället såg på arbetet som något sorgligt och ledsamt, men sjuksköterskorna ville belysa att 
det är en felaktig bild (Conte, 2014). Sjuksköterskorna upplevde att det var ett givande yrke 
(McInally et al., 2012). Den gemenskap och samhörighet som skapas genom långa vårdtider 
ansågs av sjuksköterskorna som berikande (Conte, 2014; Pearson, 2013).  
Sjuksköterskorna berättade att när de dagligen arbetade med svårt sjuka barn som drabbats av 
cancer bidrog det till att de kunde uppskatta livet på ett annat sätt. Synen på hälsa och sjukdom 
förändrades (Conte, 2014). Sjuksköterskorna berättade om den kärlek som cirkulerade kring 
ett barn som drabbats av cancer. Det gav sjuksköterskorna mening och känslan av att betyda 
något vid den värsta tiden i barnets liv (Morrison & Morris, 2017).  

Diskussion  

Metoddiskussion 
Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning valdes som 
metod till den här studien. Friberg (2012) menar att en bra metod för att komma på djupet och 
fånga erfarenheter är via observationer och intervjuer. Friberg (2012) menar även att 
kvantitativa studier inte ger den fördjupade förståelsen eftersom de bygger på enkäter med 
förutbestämda svarsalternativ (Friberg, 2012). Kvantitativa studier exkluderades eftersom 
studien avsåg att belysa erfarenheter. I den här studien har flera tidigare forskningsresultat från 
kvalitativa studier analyserats och sammanställts vilket gett en fördjupad kunskap om 
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med cancer.  
 
För att få fram relevanta artiklar som besvarade syftet gjordes systematiska sökningar. Dessa 
utfördes i två databaser. Sökorden som valdes var relaterade till det valda syftet. Trunkering av 
orden gjordes för att få fram ordens alla böjningar och därmed få fram fler artiklar (Östlundh, 
2012). För att smalna av sökområdet användes boolesk sökteknik för att koppla samman 
sökorden (Polit & Beck, 2012). Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. Att 
använda sig av två databaser bidrog till större sökområde och att relevanta artiklar inte missades 
(Östlundh, 2012). I den systematiska sökningen valdes 13 studier ut som alla inriktade sig på 
samma fenomen.  En osystematisk sökning gjordes i Cinahl och det resulterade i en artikel som 
svarade mot det valda syftet. Sökningar genomfördes med avgränsningar för att få fram 
relevanta artiklar, avgränsningarna som användes var att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska, inte vara äldre än tio år och vara peer reviewed. Östlundh (2012) menar att artiklar 
som är skrivna på engelska får författarna att nå ut till fler människor då många behärskar det 
engelska språket. Att använda artiklar som inte är äldre än tio år gör att resultatet är aktuellt, 
artiklar är färskvara (Östlundh, 2012). Att använda avgränsningen peer reviewed ökar 
tillförlitligheten då artiklar blivit granskade av sakkunniga personer inom området (Polit & 
Beck, 2012). Då oklarheter framkommit i det engelska språket har engelskt lexikon använts för 
att undvika misstolkningar. Artiklar där sjuksköterskors erfarenheter belystes, valdes ut för 
granskning. I de artiklar som flera professioner intervjuades har endast sjuksköterskornas 
erfarenheter plockats ut och om det var otydligt vem som sagt vad valdes den artikeln bort. De 
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artiklar som framkom efter granskning var studier från fyra världsdelar, Oceanien, Europa, 
Nordamerika och Sydamerika.   
 
I urvalet inkluderades artiklar med sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med cancer 
upp till 18 år. Globala studier inkluderades för att få erfarenheter från hela världen. Erfarenheter 
från specialistsjuksköterskor inkluderades eftersom de är experter och kan bidra med 
kunskapsutveckling till grundutbildade sjuksköterskor. Inga studier från utvecklingsländer 
framkom, detta kan anses som en brist då sjuksköterskornas perspektiv från dessa länder inte 
kan belysas. Föräldrarnas och syskonens perspektiv exkluderades då de inte svarade mot syftet.  
  
Författarna till den här studien läste artiklarna flera gånger och Friberg (2012) menar att det 
behövs för att få en helhetsbild och för att inte missa betydelsefullt material. Artiklarna 
granskades med hjälp av Högskolan Västs granskningsmall (2017). Granskningsmallen är ett 
hjälpmedel för att kvalitetssäkra artiklarnas trovärdighet. Av 14 artiklar fick 13 artiklar grad 1 
på mallens bedömningsskala, en artikel fick grad 2. Vi ansåg att 14 artiklar var en styrka i 
studien. 
Trovärdigheten stärks när flera studiers resultat pekar åt samma håll (Polit & Beck, 2012). 
Även om resultaten skiljde sig lite i de valda artiklarna så fanns ändå flera gemensamma 
nämnare och detta gav den här studien hög trovärdighet. 
Patel och Davidsson (2011) menar att för att tillförlitligheten ska bli hög skall intervjuaren 
undvika att lägga egna värderingar och tolkningar i det som sägs (Patel & Davidsson, 2011). 
Författarna i den här studien har sammanställt 14 studiers resultat och kan inte svara för 
huruvida resultaten i de studierna är tolkade av tidigare forskare. Författarna i den här studien 
har inga egna tidigare erfarenheter av barncancer och har försökt analyserat datamaterialet utan 
att lägga in personliga värderingar. Polit och Beck (2012) förklarar att överförbarheten i en 
kvalitativ studie handlar om ifall resultatet skulle kunna överföras på andra grupper och 
situationer. För att kunna överföras behöver urval och metod vara tydligt presenterat för att 
läsaren ska kunna avgöra om det är realistiskt att resultatet går att överföra till andra grupper 
(Polit & Beck, 2012). Författarna till denna studie har beskrivit tillvägagångssättet för att få 
fram resultatet, detta ökar studiens överförbarhet. Det är dock alltid upp till läsaren att avgöra 
om resultatet är överförbart.  
För att stärka giltigheten krävs det att redovisa det som verkligen är karaktäristiskt och typiskt 
för det fenomen som beforskas och att det är en representativ grupp som är beforskad (Polit & 
Beck, 2012). I den här studien har 14 artiklars resultat gällande sjuksköterskor erfarenheter 
sammanställts. Sjuksköterskorna som varit med i studien har arbetat på olika avdelningar men 
gemensamt är att alla vårdar cancerdrabbade barn. Resultatet pekade på liknande erfarenheter 
från sjuksköterskorna och därmed ansåg vi att studiens giltighet är stärkt. Vi läste artiklarna 
var för sig, hade syftet i åtanke och plockade ut meningsbärande enheter enskilt för att sedan 
jämföra dem. Polit och Beck (2012) menar att detta ökar resultatets trovärdighet. 
 
Polit och Beck (2012) menar att människor skall skyddas från fysiska och psykiska skador vid 
forskning. Deltagarna bör veta vilka rättigheter de har och om forskningen avser beröra utsatta 
deltagare krävs ett godkännande av en etisk kommitte (Polit & Beck, 2012). Av 14 artiklar var 
11 godkända av en etisk kommite och i 13 av artiklarna fanns ett etiskt resonemang. Forskarna 
i studierna beskrev att deltagarna skriftligt givit sitt medgivande att delta i studien och att de 
var medvetna om att de kunde dra sig ur när som helst utan förklaring. De artiklar som inte 
hade etisk godkännande eller etiskt resonemang togs ändå med då de uppnådde en hög grad av 
kvalitét efter granskningen.   
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Styrkor som skulle kunna påvisas var att det funnits ett stort urval av artiklar som innehållit 
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn som drabbats av cancer.  
Svagheter i studien är att resultaten är formade av de forskare som skrivit artiklarna och att vi 
sedan tolkat deras tolkningar. Vi hade gärna gjort en egen intervjustudie om sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda barn med cancer, men tio veckor var inte tillräckligt med tid för en 
sådan omfattande studie.  

Resultatdiskussion  
 
Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med 
cancer. I resultatet framkom fyra teman; adekvat kunskap krävs, etiskt svåra 
ställningstaganden, vårdande relationer med barnet i centrum och emotionella kontraster.  
Under studiens gång framkom en röd tråd som belyser den oro och påfrestningar som 
sjuksköterskor känner då de inte har tillräckliga kunskaper. De flesta sjuksköterskor känner en 
osäkerhet då de inte kan ge den vård de förväntas utföra. För att barnet och dess familj ska få 
adekvat vård behöver sjuksköterskor veta hur vården skall ges med god kvalitet.  

Vikten av att bygga relationer  
I denna studie betonar sjuksköterskorna vikten av att skapa goda relationer med det 
cancerdrabbade barnet och dess familj. För att barnet och familjen ska känna trygghet måste 
sjuksköterskorna visa omtanke och ge stöd. Sjuksköterskorna upplever även att de måste ha 
kunskaper i hur hela familjen kan involveras i vården. Enligt ICN (2014) etiska kod skall 
sjuksköterskor anpassa och erbjuda vård till varje enskild person, familjer och samordna 
resurser med andra yrkesgrupper (ICN, 2014). Dock kan sjuksköterskorna känna att de har 
svårt att se hela familjen och de behov som de har när sjuksköterskorna är nya på arbetet. 
Allteftersom de får mer erfarenhet och bättre självförtroende blir det lättare att se helheten. 
I resultatet framkom att relationerna och förtroendet som byggs upp med de sjuka barnen och 
deras familj är betydelsefulla. När sjuksköterskorna kommer familjen nära kan de känna 
samhörighet med familjen och detta uppfattas som uppskattat av familjen. Detta är i linje med 
vad anhöriga berättar i en studie av Ångström-Brännström et al. (2010). Där betonas vikten av 
att bli involverad i sitt barns vård, det ger tillfredsställelse och tillit till sjuksköterskornas beslut. 
Det lyfts även fram vikten av att personalen är stödjande och tröstande (Ångström-Brännström 
et al., 2010).  
Annan forskning av Ångström-Brännström och Norberg (2017) visar också vikten av att se 
hela familjen. Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad och uppgifterna som hör till kan 
vara alltifrån att lyssna på vad barnet har att säga, få dem att känna sig trygga och lära känna 
dem. Det kan även vara att finnas där för föräldrarna, stödja dem under den svåra tiden i livet 
där deras barn drabbats av cancer (Ångström-Brännström & Norberg, 2017). Enligt 
kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017) är sjuksköterskans funktion och ansvar att se varje patients behov och det gäller även att 
se anhörigas behov.  
Detta är i linje med vad som framkommer i resultatet. De flesta sjuksköterskor förefaller förstå 
vikten av att arbeta familjecentrerat och göra hela familjen delaktig i barnets vård.  
 
Sjuksköterskorna lider med barnet som drabbats av cancer då de ser den tunga bördan som de 
bär, och det berör sjuksköterskan. Travelbee (2014) menar att det är modigt att vårda och skapa 
relationer till en individ eftersom det finns risk att personen avlider och detta kan orsaka ett 
lidande för sjuksköterskan (Travelbee, 2014). I resultatet framkommer dock att 
sjuksköterskorna finner mening och tillfredsställelse i att få vårda och vara delaktig i barnets 
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liv. Det ger en känsla av att betyda något och kunna finnas där för en person som befinner sig 
i en omvälvande situation. Sjuksköterskorna är med genom den tuffa tiden i livet, med både 
med- och motgångar.  

Från osäker novis till erfaren expert 
Resultatet visar att sjuksköterskor känner osäkerhet när de är nya på arbetet, både då de är 
nyutbildade eller nya inom barncancersjukvården. Sjuksköterskornas osäkerhet beror på att de 
känner att de inte har tillräckliga kunskaper om sjukdomen, behandlingar och att bemöta barnet 
och dess familj. De upplever att sjuksköterskeutbildningen hade kunnat involvera mer kunskap 
om barncancer. De sjuksköterskor som hade specialiserat sig kände ett ökat självförtroende och 
det är i linje med vad Pergert et al. (2016) presenterar i sin studie. De har följt svenska 
grundutbildade sjuksköterskor som arbetar med svårt sjuka barn under deras 
specialistutbildning under två år. De kom fram till att utbildningen ger sjuksköterskorna den 
kunskapsbas och självförtroende som krävs för att ge en hög kvalitet på vården (Pergert et al., 
2016). Det finns inte tillräckligt med specialiserade sjuksköterskor inom barncancersjukvården 
idag och detta gör att sjuksköterskor med grundutbildning också arbetar inom området. Bristen 
på specialiserad kompetens är den största riskfaktorn för att inte kunna leverera patientsäker, 
anpassad och god vård till barn som drabbats av cancer (Barncancerfonden, 2017a). Att många 
sjuksköterskor känner oro och frustration över att inte ha tillräckliga kunskaper kan bero på att 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) anger att patienten skall ges sakkunnig och 
omsorgsfull hälso- och sjukvård (SFS 2017:30). Detta indikerar att sjuksköterskorna känner en 
stress av att inte ha tillräckliga kunskaper då de tror att de förväntas kunna allt. De vill kunna 
känna att de levererar en god vård och att barnen och deras familjer blir nöjda för att känna att 
de gör ett bra arbete. 

Bygga broar med hjälp av lek 
Enligt ICN´s etiska kod (2014) skall informationen anpassas till varje enskild individ (ICN, 
2014). I denna studie framkommer det dock att kommunikation är den svåraste delen i 
vårdandet av svårt sjuka barn med cancer. Det upplevs svårt att veta vad som är lämpligt att 
samtala om med familjen. Extra svårt är det när barnet blir sämre och går in i den palliativa 
fasen. Sjuksköterskorna kan ibland känna att de vill säga mer än de kan. Sjuksköterskorna 
menar att kommunikationen behöver anpassas till barnet, olika åldrar förstår och tar in 
information på olika sätt.  
I resultatet kom det fram att lek är ett hjälpmedel för sjuksköterskorna och vårdpersonalen att 
kommunicera med barnen. Med hjälp av lek kan behandlingar och provtagningar förberedas så 
att barnet förstår vad som ska hända. Detta är i linje med Sposito et al. (2016) studie, där de 
belyser att lek kan användas som ett hjälpmedel i vården för att få barnen att kommunicera. 
Även Bastos Depianti et al. (2014) fann att förtroendet mellan barn och sjuksköterskor kan 
byggas upp med hjälp av lek med leksaker eller att berätta sagor (Bastos Depianti et al., 2014). 
Ångström-Brännström och Norberg (2017) konstaterade att det är betydelsefullt för barnen som 
drabbats av cancer att få leka. Lek kan användas som terapi, där barnet får glömma sjukdomen 
för en stund och fokusera på det som de tycker är kul (Ångström-Brännström & Norberg, 
2017).  
I resultatet framkom att lek inte användes av alla sjuksköterskor som ett hjälpmedel för att 
skapa relationer. Att inte alla sjuksköterskor använder sig av lek som en form av 
kommunikation kan bero på hur sjuksköterskan är som person. Som sjuksköterska skall vården 
anpassas när den ges, och att inte möta barnen i deras rätta element där lek är en självklar del 
kan anses oprofessionellt. 
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Etiska problem 
Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskorna ser det som en självklarhet att ta hänsyn till 
den religion som barnet och familjen valt att följa. Problem sjuksköterskorna möter är när 
religionen går emot behandlingsplanen. I vissa fall kan detta vara skillnaden mellan liv och 
död. I Sverige kan sjuksköterskor förlita sig till de riktlinjer och lagar som finns. Lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52) kan tillgripas om det är en fara för 
barnets liv om föräldrar nekar barnet vård. I resultatet framkom det ett etiskt problem där 
sjuksköterskorna mötte en familj som tillhörde Jehovas vittne. Barnet var i behov av att få blod 
men religionen förhindrade blodtransfusion. Sjuksköterskorna känner maktlöshet i de 
situationer där de vet att de kan hjälpa, men inte får ge den behandling som är nödvändig 
eftersom de då går emot religionen som barnet tillhör. I Sverige vet sjuksköterskor att det finns 
lagar som styr, men hur det ser ut i andra länder har författarna ingen kunskap om.  
Det kommer fram att sjuksköterskorna upplever att barnets och familjens integritet ska 
respekteras. Barnet och familjen ska få vara med och fatta beslut som rör vården. Även om 
både Patientlagen (SFS 2014:821) och sjuksköterskor framhåller att barnets och familjens 
integritet bör respekteras, framkommer motstridigheter då det inte alltid är lätt att följa då 
åsikterna går isär. Här är det viktigt att sjuksköterskan bortser från egna värderingar och intar 
sin professionella funktion. 
 
I resultatet kom det fram att sjuksköterskorna inte alltid kan stödja de beslut föräldrarna väljer 
när barnet befinner sig i livet slut. Detta på grund av att de inte är överens om vad som är bäst 
för barnet. I vissa fall kan sjuksköterskan känna hjälplöshet om föräldrarna undanhåller 
information för barnet. Sjuksköterskorna anser att barnen har rätt att få veta vad som pågår i 
barnets kropp och liv. Men i en studie av van der Geest et al. (2015) jämförs föräldrars 
reflektion efter valet att prata eller att inte prata om döden med sitt barn. I studien var det 86 
deltagande föräldrar där 55 föräldrar gjorde valet att inte prata om döden med sitt barn medan  
31 föräldrar gjorde det. Det framkom att valet som görs inte ångras i majoriteten av fallen. 
Flera föräldrar menar att deras barn inte var i rätt ålder för den typen av samtal. Flera barn 
undvek samtalsämnet och pratade hellre om positiva saker. Föräldrarna som inte pratar med 
sitt barn om döden menar att de skyddar sitt barn, att prata om döden leder till lidande (van der 
Geest et al., 2015). Om barnet upplever lidande när döden är nära menar Travelbee (2014) att 
sjuksköterskan i sitt vårdande bör hjälpa patienten att finna mening (Travelbee, 2014). 
Sjuksköterska och kollegor behöver reflektera kring etiska problem. Även när sjuksköterskorna 
inte håller med föräldrarna är det är viktigt att ändå ge stöd eller lägga fram fakta och 
information om varför sjuksköterskorna gör den bedömning som de gör.  

Personligt engagemang, påfrestningar och copingstrategier 
Resultatet visar att sjuksköterskorna ibland kan ha svårt att skilja mellan sin yrkesroll och det 
personliga engagemanget. Ny forskning visar att sjuksköterskor som vårdar barn i det palliativa 
skedet balanserar mellan att inte bli för känslomässigt involverade och samtidigt vara 
personliga i sitt vårdande (Eriksson & Davies, 2017). Sjuksköterskor minns ofta detaljer kring 
det första barn de förlorat och de menar att det beror på att de blivit för engagerade i just det 
barnet. För att orka med att arbeta med de sjuka barnen upplever sjuksköterskor att de behöver 
bibehålla tydliga gränser mellan sin funktion som sjuksköterska och personliga engagemang. 
Varje sjuksköterska behöver själv utvärdera och reflektera över var gränsen går (Eriksson & 
Davies, 2017).  
 
Sjuksköterskorna handskas med många påfrestande känslor när de vårdar barn med cancer. De 
skapar band med barnet och det kan bidra till att sjuksköterskorna känner sorg när barnet inte 
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längre behöver vård. Dessa känslor kan infinna sig av olika anledningar. Etiska problem där 
inte sjuksköterskor kan påverka val och behandlingar kan vara en anledning. Att se hur ett barn 
närmar sig döden utan att kunna förhindra det kan vara en annan. Den höga arbetsbelastningen 
som ofta råder på avdelningar gör att sjuksköterskorna känner stress men även kunskapsbristen 
påverkar dem. I resultatet framkommer det att de påfrestningar arbetet medför behöver 
bearbetas.  
 
Sjuksköterskorna använder olika copingstrategier och majoriteten av dem upplever att 
reflektion med sina kollegor är en gynnsam metod. Detta är i linje med vad sjuksköterskor i 
Forster och Haiz’s (2015) studie berättar. De menar att det är en fördelaktig metod att reflektera 
med sina kollegor efter att ett barn gått vidare. Framförallt kan det vara skönt att reflektera med 
den personal som varit involverad i just det sjuka barnet. Forster och Haiz (2015) belyser även 
att sjuksköterskorna kunde skjuta känslorna åt sidan ett tag för att ta itu med dem senare. Tiden 
kunde variera alltifrån några timmar till veckor efter att händelsen inträffat (Forster & Haiz, 
2015). I resultatet framkom det att varje sjuksköterska själv får utveckla en fungerande metod 
för att hantera de påfrestande känslorna som uppkommer med arbetet.  
 
Sjuksköterskor behöver ta hand om sig själva för att inte bli känslomässigt utmattade. I en 
studie av Davis, Lind och Sorensen (2013) framkommer det att sjuksköterskor som är lite äldre 
lättare blir emotionellt uttröttade. De yngre sjuksköterskorna blir inte lika emotionellt uttröttade 
(Davis et al., 2013). Detta kan bero på att yngre sjuksköterskor nu för tiden får mer utbildning 
om copingstrategier och att kollegor är snabba att berätta för de nya hur påfrestningarna kan 
bearbetas. De äldre sjuksköterskorna kan antas bli mer emotionellt uttröttade eftersom de varit 
med under en lång tid och arbetet har påverkat dem.  Arman (2012) menar att hälsa kan förstås 
som en motsats till lidande (Arman, 2012). Hecktman (2012) påpekar att om sjuksköterskorna 
inte hanterar och bearbetar de känslor som uppkommer i det dagliga arbetet kan de drabbas av 
lidande och ohälsa (Hecktman, 2012). Om sjuksköterskorna kan lära sig att hantera lidandet 
genom copingstrategier kan de återfå hälsa.  
 
Sjuksköterskorna som arbetar med de cancerdrabbade barnen upplever att det är ett givande 
yrke. Det ger mycket tillbaka i form av glädje, meningsfullhet och tacksamhet. 
Sjuksköterskorna upplever att de får en annan syn på livet, hälsa och sjukdom efter att de 
arbetat med cancerdrabbade barn och de kan ta tillvara på de små stunderna av lycka i livet.  
Många sjuksköterskor upplever att människor som inte arbetar med svårt sjuka barn inte har 
någon förståelse för varför sjuksköterskorna arbetar med det de gör. Människorna utanför 
arbetet förknippade ofta barncancer med plågor och död. Detta är något som sjuksköterskorna 
dock förnekar. Det kan vara så att människor utanför barncancervården inte ser hur det är att 
arbeta med de sjuka barnen utan sätter det i relation med om sitt egna barn skulle drabbas.  

Slutsatser  
Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med cancer handlar om att adekvat kunskap 
krävs eftersom tillräcklig utbildning och erfarenheter ibland saknas och för att kunna samarbeta 
kring det sjuka barnet. Etiskt svåra ställningstaganden uppkommer när åsikterna går isär och 
när barnets autonomi kränks. Sjuksköterskors erfarenheter visar även att det behövs skapas 
vårdande relationer med barnet i centrum. Det handlar om att involvera barnet och hela familjen 
i vården, individanpassa samtal och att som sjuksköterska använda lek med barnet. 
Erfarenheterna av att vårda barn med cancer har emotionella kontraster hos sjuksköterskan där 
det finns sorg och förlust, påfrestande känslor men även känslor som berikar där sjuksköterskan 
behöver sina copingstrategier.   
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Denna litteraturstudie har gett kunskaper om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med 
cancersjuka barn. Slutsatser som kan dras är att det är ett komplext arbete där det gäller för 
sjuksköterskan att se alla delar av patienten, inklusive dess familj. Sjuksköterskan bör skapa 
goda relationer till barnet och familjen för att vården ska bli så bra som möjligt. I de fall där 
åsikterna går isär skall sjuksköterskan alltid ha barnets bästa i åtanke. Sjuksköterskor upplever 
svårigheter i de situationer som de känner att de saknar kunskap och erfarenhet. Ytterligare en 
slutsats som kan dras är att det är ett känslomässigt påfrestande arbete som både ger och tar. 
Vikten av stöd är avgörande för om sjuksköterskorna orkar och kan arbeta kvar inom området.   

Praktiska implikationer  
Ur ett samhällsperspektiv kan studien ses som en sammanfattning över sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda barn med cancer. Studien kan bidra till att sjuksköterskor både i och 
utanför barncancervården får en uppfattning om vad arbetet innebär. Sjuksköterskans 
kompetensområde är omvårdnad. Omvårdnaden skall bygga på att tillgodose patientens 
grundläggande behov. Sjuksköterskan som arbetar med barn bör skapa trygga och vårdande 
relationer för att barnen skall få en positiv bild av sjukvården. När sjuksköterskor vårdar barnet 
vårdar de också hela familjen, deras behov av information och stöd är lika betydelsefullt som 
barnets. 
 
I yrkesrollen som sjuksköterska är det angeläget att mötet med patienten sker under goda 
förutsättningar. Bra arbetsmiljö, kunskap och att ha gott om tid har betydelse i vårdmötet med 
det sjuka barnet och dess familj. I studien framkommer att sjuksköterskor upplever att de har 
bristande kunskaper och saknar den tid som krävs för att varje möte ska bli optimalt.  
 
Studien kan bidra till att arbetsgivare bättre kan förbereda nya sjuksköterskor som arbetar med 
barn på vad som komma skall. Även lärare kan förbereda sina studenter på att de inte kommer 
vara fullärda efter utbildningens slut och nämna att det heller inte krävs av dem på 
arbetsplatserna utan att kunskapen kommer allteftersom erfarenheterna blir fler.  

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
Studien bidrar med betydelsefull kunskap för sjuksköterskans yrkesroll. Vi efterfrågar fortsatt 
kunskapsutveckling inom barncancervård och hur sjuksköterskan på bästa sätt kan arbeta mer 
familjecentrerat. Att kommunicera med drabbade familjer kan vara känsligt och det kan vara 
svårt att veta vad som är lämpligt att prata om. Fortsatta studier på föräldrars och barns 
erfarenheter och upplevelser om kommunikation och samtal av författarna efterfrågas. Detta 
för att få en djupare förståelse för hur och när barn och föräldrar kan behöva kommunicera.  
  
Författarna till denna studie anser att det behövs mer forskning kring barn och föräldrars 
förväntningar på sjuksköterskor inom barncancer. Då sjuksköterskor känner en osäkerhet kan 
det vara betydelsefullt att veta vilka vårdhandlingar och egenskaper barn och föräldrar 
efterfrågar i det dagliga arbetet sjuksköterskorna utför. Forskningen kan riktas specifikt mot 
olika åldrar då vi anser att det kan se olika ut beroende på om det är små barn eller unga vuxna 
som vårdas. Det kan även vara viktigt att forska kring oenigheter som förekommer mellan 
föräldrar, sjuksköterskor och läkare. Genom att varje grupp får sätta ord på och förklara i vilka 
sammanhang oenigheter uppstår kan de eventuellt förebyggas.  
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Fler kvalitativa intervjustudier bör göras på både föräldrars, barns och sjuksköterskors 
upplevelser av barncancer. Mer kunskaper kan upprätthålla och förbättra omvårdnadsarbetet 
för sjuksköterskor. Genom forskning och därmed ökad kunskap skulle sjuksköterskor kunna 
ge en bättre individuellt anpassad vård till barnet och hela familjen. 
Författarna till denna studie anser att fortsatt kunskapsutveckling inom området är nödvändig 
för att minska oro och stress hos de sjuksköterskor som arbetar med barncancer. Om inte 
sjuksköterskorna känner sig bekväma i det dagliga arbetet kan det medföra att vården inte blir 
optimal.  
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upplevde att det 
är viktigt med 
lek för att 
barnet ska 
kunna ha en så 
normal tillvaro 
som möjligt. 
Leken hade 
många positiva 
effekter, glädje, 
välmående, 
mindre oro och 
bra relationer. 

 Grad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Författare, 
årtal och 
land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Resultat Kvalitéts 
granskning 

Albuquerque 
Soares, V., da 
Silva, L. F., 
Gallindo 
Cursino, E., & 
Garcia 
Bezerra Goes, 
F.  
(2014)  
Brasilien  

Problem: 
Sjuksköterskor 
bör främja och 
förbättra 
livskvaliteten 
genom åtgärder 
som lindrar 
smärta. Dessa 
möjligheter kan 
skapas genom 
lek.  
 
Syfte: Denna 
studie syftar till 
att beskriva sätt 
att använda sig 
utav lek för 
sjuksköterskor i 
palliativ vård av 
barn med 
cancer och 
analysera 
hjälpmedlen 
och hinder för 
användningen 
av att leka på 
denna typ av 
vård. 
 
 

Ansats: 
Kvalitativ. 
 
Metod: Semi- 
strukturerade 
intervjuer och 
analysen 
gjordes genom 
ett slags 
tematisk analys. 

Urval: 
Sjuksköterskor 
och under- 
sköterskor som 
arbetar på en 
pediatrisk 
avdelning i Rio 
de Janeiro 
Studiegrupp: 4 
Sjuksköterskor 
och 7 
undersköterskor 
 

Resultat:  
Lek lyfts fram 
som ett 
hjälpmedel 
inom 
barnonkologi 
av 
sjuksköterskor. 
Dock finns 
hinder som 
barnets fysiska 
hinder och 
tidsbristen.  

 
Grad 1  

  



 

 
 

Författare, 
årtal och 
land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Resultat Kvalitéts 
granskning 

Bartholdson.C.
, Lützén.K., 
Blomgren.K., 
& Pergert. P.  
(2015)  
Sverige 
 
 

Problem:  
Barncancer är 
ett krävande 
yrke som 
innefattar 
psykiska, 
fysiska 
påfrestningar 
och dessa kan 
ge upphov till 
etiska problem.  
Syfte:  
Syftet var att 
beskriva hälso- 
och 
sjukvårdsperson
als erfarenheter 
av etiska 
problem och 
sätt att hantera 
dem när vård 
ges och vid 
omhändertagan
det av barn med 
cancer 
 
 
  

Ansats: 
Kvalitativ. 
 
Metod: 
Innehålls- 
analys  

Urval:  
Läkare, 
sjuksköterskor 
och 
undersköterskor 
som arbetar på 
en barncancer- 
avdelning på ett 
sjukhus i 
Sverige. 
Studiegrupp: 
Läkare, 
sjuksköterskor 
och 
undersköterskor 

Resultat:  
Resultatet 
visade att 
sjuksköterskor 
upplever att 
teamwork är 
bra för att 
hantera etiska 
problem men 
upplever ibland 
att stödet från 
läkare är 
bristfälligt.  

Grad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Författare, 
årtal och 
land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Resultat Kvalitéts 
granskning 

Batista dos 
Santos, L. S., 
de Lima Costa, 
K. F., Resende 
Leite, A., 
Rocha Leite, I. 
D., Texeira 
Sarmento, N., 
& Costa 
Oliveira, G. S.  
(2017) 
Brasilien 
 
 

Problem: 
Inom onkologin 
är psykisk 
påfrestning 
närvarande, 
speciellt när 
utgången blir 
att barnet 
avlider.  
 
Syfte:  
Syftet var att 
analysera 
uppfattningar 
och 
känslomässiga 
reaktioner hos 
sjuksköterskor 
som vårdar barn 
med cancer.  

Ansats: 
Kvalitativ.  
 
Metod: 
Semi- 
strukturerade 
intervjuer.  

Urval: 
Sjuksköterskor 
och 
undersköterskor 
som arbetar på 
ett onkologi-
och 
hematologi- 
center i 
Brazilien 
 
Studiegrupp: 
6 
sjuksköterskor 
och 4  
undersköterskor 
 

Resultat: 
Resultatet 
visade att 
sjuksköterskor 
har en stor roll i 
vårdandet av 
barn med 
cancer. Det är 
dock ett 
känslomässigt 
krävande arbete 
och 
sjuksköterskorn
a behöver stöd 
och hjälp att 
bearbeta sina 
känslor och 
reaktioner.  

Grad 1 

 
 

Författare, 
årtal och 
land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Resultat Kvalitéts 
granskning 

Conte. M.T.  
(2014) 
 USA 
 
 

Problem:  
Att arbeta med 
barncancer 
innefattar 
många 
situationer med 
förlust och 
sorg, detta kan 
vara ett hot mot 
sjuksköterskors 
välmående.   
Syfte:  
Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
förluster och 
sorg inom 
barnonkologi.  

Ansats: 
Kvalitativ. 
 
Metod: 
Tematisk 
analys 

Urval: 
Sjuksköterskor 
som arbetar på 
avdelningar och 
mottagningar 
på västkusten i 
USA.  
Studiegrupp: 
11 
barnonkologi 
sjuksköterskor 
med olika lång 
erfarenhet 
 
 

Resultat: 
Sjuksköterskor 
kände 
samhörighet 
med patienterna 
och dess familj. 
När patienten 
avled kände 
sjuksköterskorn
a stor sorg och 
de får ett annat 
perspektiv på 
livet genom 
deras arbete. 

 Grad 1  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Författare, 
årtal och 
land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Resultat Kvalitéts 
granskning 

Enskär, K.  
(2012) 
Sverige  
 
 

Problem: 
Att arbeta inom 
en specialitet 
utan utbildning 
kan bli 
komplicerat 
 
Syfte: Syftet 
var att beskriva 
vikten av att 
vara expert 
inom pediatrisk 
onkologi och 
vikten av 
utbildning 

Ansats: 
Kvalitativ. 
 
Metod: 
Innehålls- 
analys  
 
 

Urval: 
Specialist- 
sjuksköterskor 
som arbetar på 
barncancer- 
avdelningar i 
Sverige. 
Studiegrupp: 
66 
Sjuksköterskor 
 

Resultat:  
Resultatet 
visade att efter 
avslutad 
utbildning 
upplevde 
sjuksköterskorn
a att de kunde 
luta sig på den 
nyfunna 
kunskapen och 
mer ansvar kom 
med 
utbildningen 
och att de var 
experter inom 
ett område.  

Grad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 

Författare, 
årtal och 
land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Resultat Kvalitéts 
granskning 

Gray., B & 
Smith, P  
(2009) 
Storbritannien 
 
 

Problem: 
Känslor i 
vårdarbetet är 
ofta dåligt 
uppmärksamma
de, dessa 
behöver dock 
uppmärksamma
s i det 
“kvinnliga 
yrket”. Det 
emotionella 
arbetet är 
betydelsefullt 
och behöver 
klarläggas. 
 
Syfte: Syftet 
var att 
undersöka de 
ouppmärksamm
ade känslorna 
sjuksköterskor 
har som arbetar 
inom olika 
kliniker för att 
göra dem 
tydligare och 
bättre 
dokumenterade 
inom 
forskningen.  
 
  
 

Ansats: 
Kvalitativ. 
 
Metod: 
Tematisk 
analys 

Urval: 
Sjuksköterskor 
som arbetar 
inom 
primärvården, 
psykiatri och 
barnonkologi i 
Östra London. 
 
Studiegrupp:  
16 
sjuksköterskor 

Resultat:  
Resultatet 
visade att 
reflektion och 
övervakning av 
känslor var 
viktiga metoder 
för att 
förebygga 
utbrändhet och 
känslomässiga 
påfrestningar. 
Trots det stora 
interna och 
yttre arbetet i 
hälsovården 
användes 
emotionellt 
arbete för att 
stödja relationer 
med patienter, 
släktingar och 
kollegor. 
 
 

Grad 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Författare, 
årtal och 
land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Resultat Kvalitéts 
granskning 

Jestico. E., & 
Finlay. T. 
(2017) 
Storbritannien 
 
 

Problem:  
Både 
grundutbildade 
sjuksköterskor 
och 
specialistsjuksk
öterskor arbetar 
med barncancer 
men 
kunskaperna 
hos de 
grundutbildade 
är bristfälliga.  
Syfte:  
Syftet var att ta 
reda på om 
grundutbildade 
sjuksköterskor 
känner att 
utbildningen 
ger dem den 
beredskap de 
behöver för att 
ta hand om barn 
med cancer. 
 
 

Ansats: 
Kvalitativ. 
 
Metod: 
Tematisk 
analys  
 
 

Urval: 
Grundutbildade 
och specialist 
sjuksköterskor 
som arbetar på 
behandlings 
centran eller 
barncanceravde
lning 
Studiegrupp: 
6 
sjuksköterskor.  
 
 

Resultat:  
Resultatet 
visade att 
sjuksköterskorn
a anser att den 
teoretiska delen 
om cancer i 
utbildningen 
bör göras 
meningsfull och 
varvas med 
praktik.  

 Grad 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Författare, 
årtal och 
land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Resultat Kvalitéts 
granskning 

MacKay, J. L., 
& Gregory, D. 
(2011) 
Kanada  
 
 

Problem: 
Familjecentrera
d 
vård har inga 
tydliga 
riktlinjer, det 
finns flera olika 
definitioner och 
teorier om det.  
 
Syfte:  
Syftet var att 
utforska 
familjecentrera
d vård på 
barnsjukhus 
bland barn 
onkologi 
sjuksköterskor, 
hur det används 
och om det 
används i 
verksamheten. 

Ansats: 
Kvalitativ.  
 
 
Metod: 
Grounded 
theory 

Urval: 
Sjuksköterskor 
som arbetar på 
ett barnsjukhus 
i Kanada 
 
Studiegrupp: 
20 
sjuksköterskor  
  
 

Resultat: 
Alla 
verksamheter 
använde sig inte 
utav 
familjecentrera
d vård, 80% 
gjorde det. 
Familjecentrera
d vård betydde 
att hela familjen 
var involverad i 
vården. Ett par 
verksamheter 
stötte på hinder 
när de ville ge 
familjecentrera
d vård 

Grad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Författare, 
årtal och 
land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Resultat Kvalitéts 
granskning 

Martins. A., 
Aldiss. S., & 
Faith Gibson 
(2016) 
Storbritannien 
 
 
 

Problem:  
Problemet var 
att 
barnonkologi 
vården är 
komplex och 
det kan vara 
svårt att 
navigera mellan 
olika instanser. 
Att arbeta som 
nyckelroll 
innebär att 
hjälpa familjer 
koordinera 
vården 
Syfte:  
Syftet var att ta 
reda på hur 
dessa 
nyckelroller 
utvecklats och 
implementerats, 
beskrivet av 
sjuksköterskor.  
 

Ansats: 
Kvalitativ. 
 
Metod: 
En ramstrategi 
användes för att 
kartlägga 
teman.  

Urval: 
Studiegruppen 
bestod av 
sjuksköterskor 
som arbetar 
som nyckelroll- 
sjuksköterskor 
på behandlings- 
centran för barn 
med cancer. 
Studiegrupp: 
21 
sjuksköterskor. 
 

Resultat: 
Resultatet 
visade att 
sjuksköterskorn
a har svårt att se 
skillnad mellan 
sin vanliga 
position och 
nyckelroll. De 
utför samma 
uppgifter. 
 
 

 Grad 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Författare, 
årtal och 
land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Resultat Kvalitéts 
granskning 

McInally, W., 
Masters, H., & 
Key, S.  
(2012) 
Storbritannien 
 
 

Problem:  
Vikten av att 
vara 
vidareutbildad, 
då cancer på 
unga ökar och 
det är 
betydelsefullt 
att ge god vård.  
 
Syftet:  
Syftet var att 
identifiera vad 
sjuksköterskor 
tyckte om 
onkologi 
utbildning, om 
det var 
nödvändigt, 
genom levd 
erfarenhet. 
 

Ansats: 
Kvalitativ.   
 
Metod: 
Tematisk- 
analys 
 
 

Urval: 
Sjuksköterskor 
som genomgått 
en 15-veckors 
specialistutbild
ning om 
barncancer i 
Storbritannien. 
 
Studiegrupp: 
15 specialist- 
sjuksköterske 
studenter 
 
 

Resultat: 
Resultatet 
visade att 
pediatrisk 
onkologi 
utbildning 
krävs för att 
kunna ge god 
vård med 
kvalitet.  
Utbildning gav 
deltagarna 
nyfunnen 
kunskap och 
förtroende.  
 
 

Grad 1  

 
 

Författare, 
årtal och 
land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Resultat Kvalitéts 
granskning 

Morrison, F, 
C.,  & Morris, 
J, E. (2017)  
 USA 
 
 

Problem: 
Arbetsplatser 
med hög stress 
och 
arbetsbelastning 
bidrar till 
utbrändhet hos 
vårdpersonal. 
 
Syfte:  
Syftet var att 
med denna 
studie upptäcka 
och beskriva 
erfarenheter 
inom klinisk 
praxis med 
barncancer. 
 

Ansats: 
Kvalitativ.  
 
Metod: 
Tematisk- 
analys 

Urval: 
Sjuksköterskor 
som arbetar på 
en benmärgs- 
transplantations
avdelning i 
USA med 
upptagnings- 
område över 
hela världen.  
Studiegrupp: 
24 
sjuksköterskor 
 

Resultatet: 
Resultatet 
visade att 
sjuksköterskor 
upplevde 
stressiga 
situationer som 
hindrar vård, 
växer och 
utvecklar 
personligen och 
professionellt, 
ger tillförlitlig 
och respektfull 
vård, förvärva 
meningsfulla 
hanteringsförm
åga och dela 
med andra 
kontra 
isolering.  

Grad 2 

 
 
 



 

 
 

Författare, 
årtal och 
land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Resultat Kvalitéts 
granskning 

Pearson. N.P 
(2013). 
Storbritannien 
 
 

Problem:  
Det är bevisat 
att 
sjuksköterskor 
som arbetar 
med palliativ 
barncancervård 
behöver stöd 
och ökad 
kunskap för att 
undvika att bli 
utbrända.  
Syfte:  
Syftet var att 
utforska 
erfarenheter hos 
nya 
barnsjuksköters
kor som ger 
palliativ vård 
för att utvärdera 
deras aktuella 
stöd, utbildning 
och 
själavårdande 
förberedelser.  

Ansats: 
Kvalitativ.  
 
Metod: 
Grounded 
Theory 

Urval: 
Sjuksköterskor 
som ej arbetat 
längre än 2 år 
och som ej har 
erfarenhet av 
palliativ vård.  
 
Studiegrupp: 
7 kvinnliga 
sjuksköterskor 
mellan 22-25 
år. 

Resultat:  
Resultatet 
visade att för 
lite teoretisk 
och praktisk 
kunskap ger 
osäkerhet hos 
sjuksköterskorn
a. Att arbeta 
med palliativa 
barn är 
känslomässigt 
jobbigt som 
kräver stöd från 
flera olika håll.  

Grad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Författare, 
årtal och 
land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Resultat Kvalitéts 
granskning 

Zander, M., 
Hutton, A.,  & 
King, L.  
(2013) 
Australien  
 
 

Problem: 
Olika 
copingstrategier 
finns att 
använda sig 
utav när 
sjuksköterskorn
a upplever att 
arbetet tynger 
en med stress, 
hur bra fungerar 
denna? 
 
Syfte: Syftet 
var att beskriva 
hur 
sjuksköterskor 
som arbetar ute 
i verksamheten, 
använder sig 
utav metoden 
“resilience” 
 

Ansats: 
Kvalitativ. 
 
Metod: 
Tematisk 
analys. 
Semi- 
strukturerade 
intervjuer 

Urval: 
Registrerade 
sjuksköterskor 
på avdelningen 
hematologi/ 
onkologi, 
involverade i 
vården med 
barnen och ha 
arbetet i 
verksamheten 
minst 12 
månader 
 
Studiegrupp:  
5 
sjuksköterskor 

Resultat:  
Resultatet 
visade att 
strategier för att 
bearbeta 
känslan stress 
presenterades 
utav deltagarna, 
personligt vad 
som fungerar. 
Det kan vara att 
motionera, 
samtala eller att 
storstäda. 
 

Grad 1 
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