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Sammanfattning
Bakgrund: Varje år diagnostiseras 300 000 barn i världen med cancer. Att drabbas av
cancer kan vara påfrestande för barnet. Lek uppmuntrar barn att uttrycka känslor och
tankar. Studier visar att barn som ges utrymme att leka har större chans att etablera
hälsa. Lek som omvårdnadsåtgärd inom pediatrik har visat sig vara meningsfull. Trots
lekens positiva effekt är den inte alltid tillämpad i omvårdnadsarbetet. Syfte: Syftet
var att belysa lek som omvårdnadsåtgärd för barn med cancer. Metod: Studien är en
allmän litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar, funna genom
systematiska artikelsökningar. Databearbetningen identifierade tre huvudkategorier.
Resultat: Resultatet belyser att lek främjar delaktighet i omvårdnaden och att lek
främjar välbefinnande. Lek som omvårdnadsåtgärd främjar psykiskt välbefinnande,
vilket hjälper barnet att hantera fysisk smärta. Slutligen belyser resultatet hinder för
lek, vilka kan vara tidsbrist och sjuksköterskors ointresse för lek. Det är viktigt att
leken anpassas efter barnets behov och utvecklingsnivå, då inte all form av lek är
lämplig. Slutsats: Fynden kan stärka sjuksköterskors kunskap och tillämpning av lek
som omvårdnadsåtgärd för barn med cancer. Då lek visat sig vara tidseffektiv skulle
vidare forskning kunna ytterligare studera om lek som omvårdnadsåtgärd kan bidra
till att minska den tidsbrist som många sjuksköterskor upplever.
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Abstract
Background: Every year 300 000 children are diagnosed with cancer in the
world. Being diagnosed with cancer can be strenuous to the child. Play encourage
children to express feelings and thoughts. Research show that children who play have
a greater chance of establishing health. Play as a nursing care intervention in pediatric
nursing has shown meaningfulness. Despite the positive effects of play, it’s not
always implemented in the nursing care. Aim: To enlighten play as a nursing care
intervention for children with cancer. Method: The study was conducted as a general
literature review based on nine scientific articles found through systematic researches.
Data processing identified three main categories. Results: Play promotes
participation in the nursing care and play promotes well-being. Play promotes
psychological well-being, which help children's coping with physiological suffering.
Finally, the result enlightens barriers for play, which can be time constraints. It’s of
importance that play is adapted after the child’s needs and development level.
Conclusion: The findings can strengthen nurse’s knowledge and use of play as a
nursing intervention. Play has shown to be time effective. Further research can
therefore study how it can be implemented in the current lack of time, which is
experienced by nurses today.
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Inledning
Det mest naturliga sättet för barn att uttrycka känslor, tankar och interagera med sin
omvärld är via lek (Gordon, 2014). Barn med utrymme att leka har större chans att
etablera god fysisk och psykisk hälsa, vilket senare kommer gynna barnets framtida
vuxenliv (Milteer, Mulligan & Ginsburg, 2011). Lek som omvårdnadsåtgärd kan
främja barnets delaktighet i omvårdnaden (Bambrick, Dennis & Wilkinson, 2018) och
bland annat förbättra barnets kommunikationsförmåga, självkänsla och
beteendemässiga kunskap och förmåga (Sezici, Ocakci & Kadioglu, 2017).
Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (2015) beskriver leken som ett naturligt
verktyg för att uppnå hälsa inom barnsjukvård. För att ett barn ska vilja leka måste
vårdaren skapa en miljö och relation som barnet känner förtroende och tillit till. Det är
nödvändigt att den som vårdar barn har förståelse för hur lek är relevant för vårdandet
och hur den ska komma att tillämpas (Eriksson, 2015).
Allmänsjuksköterskans kunskap om tillämpning av lek i omvårdnaden kan vara
bristfällig (Searl et al., 2016; Francischinelli, Almedia & Fernandes, 2012).
Sjuksköterskans möte med patienter kan vara avgörande för vårdkvaliteten och om
inte det blir bra, kan det innebära att sjuksköterskan inte uppfattar patientens symptom
eller får en ofullständig förståelse av patientens sjukdomsbild (Socialstyrelsen, 2017).
Världshälsoorganisationen uppmanar till en större medvetenhet om barncancer och att
varje barn bör få den bästa möjliga behandlingen (WHO, 2018) och därför är det av
stor betydelse att sjuksköterskans möte med barn blir så optimalt som möjligt så att
barnet får en så bra upplevelse som möjligt i samband med hälso- och sjukvård.

Bakgrund
Lek och omvårdnad
Den vetenskapliga grunden för lek i omvårdnadsarbetet vilar idag på de ledande
utvecklingspsykologiska teoretikernas enighet om lekens viktiga roll för barnets
utveckling (Landreth, Ray & Bratton, 2009). Det är vid lek mest naturligt för barn att
uttrycka känslor, tankar och interagera med sin omvärld (Gordon, 2014). Genom lek
tillåts barn att tillfälligt lämna verkligheten i en föreställning uppbyggd av att låtsas. I
denna föreställning kan barn känna trygghet att pröva olika situationer på sina egna
villkor, utan krav från verkligheten (Sandberg & Heden, 2011). Den kan också
uppmuntra barnet att använda flera sinnen och känslor, och med lekens lustfyllda
egenskap motiveras barnet till att lära. Motivationen att lära stärks också om leken
anpassas till barnets förmåga. Dessutom kan den också stärka barnets självförtroende,
vilket underlättar vid socialisering (Sandberg & Heden, 2011). Lek har en betydande
roll för barnets utveckling av förmågor inom bland annat kognition, kommunikation,
problemlösning och ledarskap. Barn med möjlighet att leka har större chans att
etablera god fysisk och psykisk hälsa, vilka senare kommer gynna barnets framtida
vuxenliv (Milteer et al., 2011).
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Eriksson (2015) belyser tre grundläggande handlingar som utgör kärnan av vårdandet:
ansa, leka och lära. Den som vårdar bör reflektera över patientens situation och göra
en bedömning av när ansandet, lekandet och lärandet bör tillämpas i hälsoprocessen
(Eriksson, 2015). Fortsättningsvis beskriver Eriksson (2015) att tillämpning av lek i
ansa, leka och lära kan främja hälsa inom barnsjukvård. För att barn ska vilja leka
krävs att vårdaren skapar en miljö och relation som barnet känner förtroende och tillit
till. Grundläggande kan leken uttryckas på fem olika sätt som är relevanta för
vårdandet (Eriksson, 2015). Enligt Eriksson (2015) är det nödvändigt att den som
vårdar har förståelse för dem: lek som assimilation skapar trygghet via dess
kravlöshet. Den innebär att information och bearbetning av information, som ofta kan
vara konfliktladdad anpassas till barnets egna behov. Den lustbetonade leken kan
beskrivas som den lek som yttrar glädje och livslust, vilken är en källa till vila. Den
skapande leken motsvarar människans behov av att skapa. Den kan utföras både i
fantasin och i reell handling och tillåter barnet som patient att kreativt skapa en högre
nivå av hälsa. Vid denna lek krävs att patienten redan har en tillräcklig nivå av hälsa,
men det förutsätter att vårdaren accepterar hälsoprocessen, försöker att aktivera den
och vara delaktig inom den. Leken som uttryck för önskan är också en källa till vila.
Dessutom ger leken vila genom att barnet får låtsas vara allt det hen önskar, som en
paus från den verkliga situationen. Genom leken kan den som vårdar söka förståelse
för barnets önskan. Leken som prövning och övning har som funktion att låta barnet
testa sig fram bland olika handlingsstrategier utan oro för negativa konsekvenser som
kan uppstå i verkligheten, men inte i leken. Leken som prövning och övning kan på så
sätt stärka barnets verkliga handlingar att bli mer hälsofrämjande (Eriksson, 2015).
Sjuksköterskans agerande vid mötet med patienten är avgörande för vårdkvaliteten
(Socialstyrelsen, 2017). Ett gott möte stärker kommunikationen mellan sjuksköterska
och patient. God kommunikation kan motverka missuppfattning av patientens
sjukdomsbild, vilket därmed motverkar att icke relevant sjukvård ges (Socialstyrelsen,
2017). Situationer upplevs olika av olika individer och det är därför viktigt att
sjuksköterskan kan sätta sig in i och försöka att förstå patientens individuella
upplevelse och anpassa omvårdnadsarbetet utefter patientens särskilda behov
(Gabrielsson & Looi, 2017). Inom svensk hälso- och sjukvård ska barnets behov av
information (SFS 1982:763) och barnets bästa (SFS 2014:821) beaktas och tas hänsyn
till.
Lek används i olika kontexter inom pediatrisk omvårdnad, bland annat som medel att
minska rädsla och ångest (Teksoz, Bilgin, Madzmavuse & Oscaksi, 2016), såsom
exexempelvis vid rehabilitering hos brännskadade barn (Moore, Bennett, Dietrich &
Wells, 2015). Enligt UNICEF (2009) har barn rätt till vila och lek anpassad efter
barnets ålder och kan som omvårdnadsåtgärd främja barnets delaktighet i
omvårdnaden (Bambrick et al., 2018). Barnets kommunikationsförmåga, coping,
självkänsla, sociala, emotionella och beteendemässiga kunskap och förmåga kan
förbättras genom lek i samband med omvårdnad (Sezici et al., 2017).
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Trots dagens kunskap om lek inom pediatrisk omvårdnad upplever sjuksköterskor
idag att deras kunskap inte räcker till vid vård av svårt sjuka barn. Det kan till
exempel handla om att sjuksköterskors trygghet och självförtroende brister vid
tillämpning av lek i omvårdnadsarbetet (Searl et al., 2016). Studier visar att
allmänsjuksköterskor inom pediatrisk onkologi upplever att grundutbildningen inte
förbereder tillräckligt inför vård av cancersjuka barn. Sjuksköterskorna uttryckte
bland annat önskan om ytterligare utbildning inom kommunikation med barnet
(Jestico & Finlay, 2017).
Delaktighet
Inom hälso- och sjukvården bör barnets mognadsgrad bedömas för dess förmåga till
delaktighet. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal har kunskap om
barnets utveckling för att kunna göra en sådan bedömning (Socialstyrelsen, 2015).
Det är hälsofrämjande för barn att vara delaktiga och det skapar ett ökat intresse för
det som händer runt om kring hos barnet. När barn görs delaktig bidrar det även till
kunskap hos den som vårdar. Barnets delaktighet kan främja att sjuksköterskan får
mer information om barnet (Folkhälsomyndigheten, 2015). Det är också viktigt att
anpassa information som ges till barnet, så att barnen förstår den information som
mottagits (UNICEF, 2009).
Barncancer
Världshälsoorganisationen (2018) uppmanar om en större global medvetenhet om
barncancer, och att varje drabbat barn bör få den bästa möjliga behandlingen. De
vanligaste cancerformerna som drabbar barn i åldrarna noll till och med 17 år är
leukemi, lymfom och hjärntumörer. Barn i åldrarna noll till och med 17 år tillhör den
barnonkologiska sjukvården och har rätt till uppföljning av sjukdomen
(Socialstyrelsen, 2013). Behandlingar är den främsta orsaken till smärta hos barnet
(Twycross, Parker, Williams & Gibson, 2015). Under cytostatikabehandling kan både
fysiska och psykiska utmaningar erfaras, till exempel ångest, depression, trötthet,
diarré, sociala problem och kognitiv nedsatthet (Wagland et al., 2015).
Allmänsjuksköterskor kan komma i kontakt med barn med cancer i olika
sammanhang. Barncancercentrum är ett exempel där olika professioner arbetar i team
runt barnet, som bland annat omfattar barnsjuksköterskor, allmänsjuksköterskor,
läkare, lekterapeut och barnpsykologer (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2018).

Problemformulering
Varje år diagnostiseras 300 000 barn i världen med cancer. Att drabbas av cancer som
barn kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande. Lek som omvårdnadsåtgärd inom
pediatrisk omvårdnad har visat sig vara meningsfull. Sjuksköterskor utan
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specialistsjuksköterskeutbildning möter barn med cancer på olika sätt, och upplever
samtidigt att deras kunskap inte räcker till vid vård av svårt sjuka barn. Därför kan det
vara betydelsefullt att belysa lek som omvårdnadsåtgärd för barn med cancer.

Syfte
Syftet var att belysa lek som omvårdnadsåtgärd för barn med cancer.

Metod
Litteraturstudien är utformad enligt Forsberg & Wengström (2016) och belyser lek
som omvårdnadsåtgärd för barn med cancer utifrån ett tydligt formulerat syfte och
tillvägagångssätt.
Datainsamling
Inledningsvis identifierades de centrala begreppen barnonkologi, lek och omvårdnad
utifrån relevans för syftet. Därefter utfördes en inledande litteratursökning i
megaindex OneSearch för att få en inblick i det aktuella kunskapsläget inom lek som
omvårdnadsåtgärd för barn med cancer. Den inledande litteratursökningen innebar att
utforska vilken forskning och hur mycket forskning som finns tillgänglig och vad den
berör inom området (Friberg, 2017). Den inledande litteratursökningen gav
information om att det fanns tillräckligt med forskning inom området för att kunna
utföra en allmän litteraturstudie. Information om vilka engelska sökord och vilka
sammansättningar av sökorden som gav träffar med relevans för syftet fanns också
vid den inledande litteratursökningen. De engelska sökorden som var relevanta för
syftet var Childhood Neoplasms, Child, Neoplasms och Play Therapy, Therapeutic
Play och Pediatric Oncology Nursing, Nursing Care och Nurs* (se mer detaljerad
sökordsöversikt i bilaga A, Tabell 1: Sökordsöversikt). För sökning av vetenskapliga
artiklar inom omvårdnad gjordes ett urval av databaser med relevans för syftets
centrala begrepp. CINAHL valdes för dess specialisering inom omvårdnadsforskning.
PubMed valdes för dess breda omfattning av bland annat omvårdnad. Slutligen valdes
PsycInfo för dess fokus på psykologisk forskning inom omvårdnad. Därefter utfördes
systematiska sökningar med ämnesord och fritext i CINAHL, PubMed och PsycInfo. I
sökningarna användes de booleska operatorerna >>AND<< och >>OR<<. De
vetenskapliga artikelsökningarna utfördes under oktober och november 2018. För
detaljerad sökning, se bilaga B, Tabell 2. Vid alla sökningar lästes först alla titlar.
Därefter lästes abstract hos de artiklar med titlar med relevans mot den allmänna
litteraturstudiens syfte. Artiklar och abstract som inte kunde öppnas från högskolans
bibliotek exkluderades, eftersom det fanns risk för att inte erhålla dem inom den
tidsperiod litteraturstudien genomfördes. Därefter kvalitetsgranskades 11 artiklar
enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall, varav två exkluderades relaterat
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till låg kvalitet. Slutligen gav de systematiska litteratursökningarna nio
resultatartiklar. Urval av inklusionskriterier för datainsamlingen sammanställdes.
Samtliga artiklar skulle belysa lek som omvårdnadsåtgärd för barn med olika typer av
cancer. Endast artiklar där lek som omvårdnadsåtgärd belyses inkluderades, oavsett
vilken profession den utfördes av. Artiklar publicerade inom 2008-2018 valdes för att
nå aktuell forskning. Ålder för barn med cancer valdes noll till och med 17 år. I
CINAHL och PubMed fanns endast valmöjligheten att inkludera åldrarna noll till 18.
Barn över 17 år exkluderades därför manuellt. Endast artiklar som var peer reviewed,
originalartiklar och skrivna på svenska och engelska inkluderades. Slutligen
inkluderades endast artiklar med godkännande av etisk kommitté. Urval av
exklusionskriterier för datainsamlingen sammanställdes sedan. Med relevans mot
syftet exkluderades artiklar som belyste andra sjukdomar än cancer, hemsjukvård och
andra omvårdnadsåtgärder än lek. Artiklar med endast anhörigperspektiv
exkluderades.
OneSearch
De sökord som användes i den inledande fritextsökningen var Child, Cancer, Play
och Nurs*. Avgränsning av tidsram för sökningen valdes att vara mellan oktober 2008
och oktober 2018. Sökningen gav 66 280 träffar. Antalet träffar gav information om
att vetenskaplig litteratur inom området var tillgänglig och de strukturerade
litteratursökningarna kunde påbörjas.
CINAHL
I den första sökningen i CINAHL användes sökorden Childhood neoplasms
[CINAHL Major Heading] AND Play Therapy [CINAHL Major Heading] OR
Therapeutic play som fritext. Therapeutic Play användes som fritext för att försöka nå
fler relevanta artiklar, då det är en synonym till Play Therapy på engelska.
I den första sökningen i CINAHL gjordes inkludering av omvårdnadsperspektivet
manuellt i sökningen, istället för med sökord. Den första sökningen gav 25 träffar,
vilket resulterade i två resultatartiklar med relevans mot syftet. För att säkerställa att
omvårdnadsperspektivet inkluderats gjordes senare en likvärdig sökning (sökning fyra
i CINAHL) där sökordet Nursing Care [CINAHL Major Heading] inkluderades med
den booleska operatoren AND, vilket gav 23 träffar men inga nya resultatartiklar med
relevans mot syftet. För detaljerad sökning, se bilaga B, Tabell 2.
I den andra sökningen i CINAHL användes sökorden Pediatric Oncology Nursing
[CINAHL Major Heading] AND Play Therapy [CINAHL Major Heading] OR
Therapeutic Play som fritext. Den andra sökningen gav 25 träffar, vilket resulterade i
en ny resultatartikel och två dubbletter med relevans mot syftet.
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I den tredje sökningen användes sökorden Childhood Neoplasms [CINAHL Major
and Minor Heading] AND Play Therapy [CINAHL Major and Minor Heading] OR
Therapeutic play som fritext AND Nurs* som fritext. Nurs* med trunkering användes
för dess omfattning av omvårdnadsperspektivet, exempelvis nursing care, nursing
intervention och nurse. Den tredje sökningen gav 27 träffar, vilket resulterade i en ny
resultatartikel med relevans mot syftet och två dubbletter.
I den slutliga och femte sökningen i CINAHL användes sökorden Pediatric Oncology
Nursing [CINAHL Major Heading] AND Play Therapy [CINAHL Major Heading]
OR Nursing Care [CINAHL Major Heading] OR Therapeutic Play som fritext. Den
sista sökningen gav 178 träffar, vilket resulterade i tre resultatartiklar med relevans
mot syftet, där samtliga var dubbletter. Sökningen gav därför inga nya resultatartiklar.
För detaljerad sökning, se bilaga B, Tabell 2.
PsycInfo
I sökningen i PsycInfo användes sökorden Neoplasms [Main Subject Thesaurus]
AND Play Therapy [Main Subject Thesaurus] OR Therapeutic Play som fritext AND
Nurs* som fritext AND Child* som fritext. Child* med trunkering användes för dess
omfattning av numerus, exempelvis Child och Children. Sökningen gav fem träffar,
vilket resulterade i tre nya resultatartiklar med relevans mot syftet. För detaljerad
sökning, se bilaga B, Tabell 2.
PubMed
I den första sökningen i PubMed användes sökorden Neoplasms [MeSH Terms] AND
Play Therapy [Majr MeSH Terms] AND Pediatric Nursing [MeSH Terms]. Den
första sökningen gav två träffar, vilket gav en ny resultatartikel med relevans mot
syftet. I den andra sökningen användes sökorden Neoplasms [MeSH Terms] AND
Play Therapy [MeSH Terms] AND Nurs* som fritext AND Child* som fritext. Den
andra sökningen gav åtta träffar, vilket resulterade i fem resultatartiklar med relevans
mot syftet, varav tre var dubbletter från tidigare sökningar. För detaljerad sökning, se
bilaga B, Tabell 2.
Databearbetning
Databearbetningen utfördes enligt Forsberg & Wengströms (2016) analysprocess för
att identifiera resultatartiklarnas resultat som svarade mot den allmänna
litteraturstudiens kärna lek som omvårdnadsåtgärd för barn med cancer.
Inledningsvis lästes resultatartiklarna för att skapa en helhetsbild av dess innehåll.
Därefter sammanställdes artiklarna i artikelöversikter, se bilaga C, Tabell 3. Sedan
lästes resultatartiklarnas resultat enskilt för att därefter diskutera och nå gemensam
förståelse av materialets innehåll (Forsberg & Wengström, 2016). Delar av
resultatartiklarnas resultat som svarade mot syftet abstraherades och översattes till
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svenska. Översättningen strävades efter att vara textnära i relation till de abstraherade
delarna och därefter bildades sammanfattande kondenserade enheter. Detta gjordes
enskilt och diskuterades sedan för att nå konsensus. Efter diskussion jämfördes
likheter och skillnader flera gånger av de kondenserade enheternas innebörd. De med
liknande innebörd identifierades och färgkodades. Färgkoderna namngavs och bildade
11 underkategorier. Likheter och skillnader jämfördes mellan underkategorierna.
Likheter identifierades och bildade tre huvudkategorier: Lek främjar delaktighet, lek
främjar välbefinnande och hinder för lek. Bilaga D tabell 4 visar vilka
underkategorier som bildade huvudkategorier.
Forskningsetiska överväganden
Inom humanvetenskapen krävs att etiska överväganden vidtas. Forskare ska
exempelvis redovisa hur omsorg för informanterna garanterats och noggrant redovisa
hur resultat och slutsats förvärvats (Forsberg & Wengström, 2016). Den svenska
lagen om etikprövning (2003:460) syftar till att bevara respekt för människan och
människovärdet i samband med forskning. Lagen ska tillämpas på forskning som
exempelvis inriktas på människor psykiskt eller fysiskt. Vid forskning på barn är det
viktigt att anpassa information efter barnets ålder och kunskapsnivå. Vårdnadshavare
vars barn är under 15 år måste tillfrågas för godkännande av studien och hänsyn
beaktas om barnet visar motstånd för studien. Barn mellan 15 till 18 år behöver inte
vårdnadshavarens samtycke utan är tillräckligt mogna att bestämma själva. Målet med
studien måste tilläggningsvis gynna barnet (Kjellström, 2012). CIOMS (International
Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects) syftar till att
bland annat skydda utsatta grupper. Belmontrapporten ingår i CIOMS och vilar på
följande principer: respekt för personer-, göra gott- och rättviseprincipen. Principerna
menar att forskningsdeltagare ska delges information anpassad till dess kapacitet med
hänsyn till bland annat kunskaps- och utvecklingsnivå. Deltagarens självbestämmande
i forskning ska respekteras och hänsyn till människors lika värde beaktas. Ytterligare
syftar Belmontrapporten till att studiens resultat ska gynna deltagarna och undvika att
de utsätts för skada (Kjellström, 2012).
Nyttan med att belysa lek som omvårdnadsåtgärd för barn med cancer kan vara att det
medför ökad kunskap för sjuksköterskor om tillämpning av lek som
omvårdnadsåtgärd, vilket förhoppningsvis kan främja vårdkvaliteten för barn med
cancer. Risk med forskning på barn kan beröra eventuella svårighet att bedöma om
det är barnets egna val att delta i forskningen eller inte.
Artiklar som inkluderades i litteraturstudien redovisade bland annat samtycke från
deltagarna och vid behov vårdnadshavare. Deltagarna och vårdnadshavarna var
informerade om studiens syfte och att medverkan var frivillig och kunde avslutas när
så önskades. Artiklar utan etiskt godkännande exkluderades från studien. Ett kriterie
för etisk studie är att forskaren presentera alla artiklarnas resultat som framkommer,
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även de som inte stämmer överens med forskarens personliga åsikter (Forsberg &
Wengström, 2016).

Resultat
Vid dataanalysen identifierades tre huvudkategorier som belyser lek som
omvårdnadsåtgärd för barn med cancer ur ett omvårdnadsperspektiv: Lek främjar
delaktighet, lek främjar välbefinnande och hinder för lek. Se bilaga D, tabell 4.
Lek främjar delaktighet
Lek i omvårdnaden kan främja delaktighet hos barn med cancer (Soares, Silvia,
Cursino & Goes, 2014; Soanes, Hargrave, Smith & Gibson, 2009; Depianti, Silvia,
Carvalho & Monteiro, 2014; Rindstedt, 2014; Grissom et al., 2015; Orhan & Yildiz,
2017; Sposito et al., 2016). Genom lek som omvårdnadsåtgärd kan sjuksköterskan
uppvisa respekt för barnets autonomi och integritet (Rindstedt, 2014; Soanes et al.,
2009; Soares et al., 2014; Sposito et al., 2016), vilket främjar barnets delaktighet och
verkar gynnsamt för omvårdnadsarbetet (Depianti et al., 2014; Rindstedt, 2014;
Soares et al., 2014). Denna omvårdnadsåtgärd bidrar till att omvårdnadsarbetet blir
mer tidseffektivt, då både sjuksköterskan och barnet blir delaktiga i vården
tillsammans (Depianti et al., 2014: Rindstedt, 2014). Genom att tillämpa lek för att få
barnet att accepterar behandlingar är också kostnadseffektivt, då det till exempel
minskar behovet av sederande läkemedel (Grissom et al., 2015).
Delaktigheten kan främjas genom att använda sig av lek, vilket även skapar tillit i
vårdrelationen (Soares et al., 2014; Soanes et al., 2009; Depianti et al., 2014;
Rindstedt, 2014). Barnet tillåts att närma sig sjuksköterskan i sin egen takt (Soanes et
al., 2009), vilket underlättar barnets samtycke för delaktighet i vårdrelationen
(Depianti et al., 2014; Soares et al., 2014; Rindstedt, 2014; Soanes et al., 2009). Lek
som omvårdnadsåtgärd främjar också barnets acceptans av sjukhusmiljön (Soanes et
al., 2009; Depianti et al., 2014), såsom när barn i åldrarna fyra till 13 år uppskattade
den än mer när det fanns lekrum, leksaker och lekfulla aktiviteter (Soanes et al.,
2009).
För att främja barnets delaktighet kan sjuksköterskan närma sig på ett lekfullt sätt,
såsom att berätta sagor i anslutning till behandling (Depianti et al., 2014).
Sjuksköterskan beskrev exempelvis en rolig åktur i en berg- och dalbana samtidigt
som lustgas administrerades (Depianti et al., 2014). Leken kan också fungera som ett
verktyg för att öka barnets förståelse för behandlingar, vilket medförde att barnet blev
mer delaktigt (Depianti et al., 2014; Soares et al., 2014; Rindstedt, 2014; Soanes et al.,
2009; Grissom et al., 2015; Orhan & Yildiz, 2017). Ett tecken på barnets förståelse
och acceptans av behandlingen var att barnets agitation minskade vid tillämpning av
lek (Soares et al., 2014; Rindstedt, 2014). Ombytta roller var ett sätt att genom leken
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underlätta barnets acceptans för behandling, såsom exempelvis först låta barnet testa
att ge ögondroppar på en docka innan barnet själv fick ögondropparna (Orhan &
Yildiz, 2017; Rindstedt, 2014). Det kan dock kräva tålamod hos sjuksköterskan vid
användning av lek, eftersom det kan ta tid innan ett barn accepterar en behandling
utan att göra motstånd (Soares et al., 2014; Rindstedt, 2014).
Lek som omvårdnadsåtgärd uppmuntrar och stärker barn i att kommunicera
upplevelsen av sin cancersjukdom, sjukhusvistelse och behandling, vilket även
främjar deras delaktighet, vilket (Soares et al., 2014; Sposito et al., 2016; Rindstedt,
2014). Sjuksköterskan kan berika interaktionen med barnet genom leken och därmed
få en större förståelse för barnets värld, vilket främjar helhetsperspektivet i
omvårdnadsarbetet (Soares et al., 2014).
Lek främjar välbefinnande
Användning av lek i omvårdnaden kan främja välbefinnande hos barn med cancer
(Depianti et al., 2014; Grissom et al., 2015; Li, Chung, Ho & Chiu, 2011a; Li, Chung
& Ho, 2011b; Rindstedt, 2014; Soanes et al., 2009; Soares et al., 2014; Sposito et al.,
2016; Orhan & Yildiz, 2017).
Lek som omvårdnadsåtgärd kan främja barnets psykiska välbefinnande såsom att
minska depressiva symptom och lindra ångest (Grissom et al., 2015; Depianti et al.,
2014; Li et al., 2011a; Li et al., 2011b; Rindstedt, 2014; Soares et al., 2014; Orhan &
Yildiz, 2017). (Li et al., 2011a; Li et al., 2011b (Li et al., 2011b; Orhan & Yildiz,
2017; Grissom et al., 2015). Ångest som är relaterad till behandling, kan reduceras
genom lek (Orhan & Yildiz, 2017; Grissom et al., 2015). Barnets hantering av fysisk
smärta stärks av att det psykiska välbefinnandet främjas (Depianti et al., 2014; Soares
et al., 2014). Leken bidrar till acceptans och förståelse för barnet vid behandling,
vilket gör att det cancersjuka barnet även lättare kan hantera den fysiska smärtan
(Depianti et al., 2014).
Lek i omvårdnaden stimulerar barnets kreativitet (Rindstedt, 2014; Sposito et al.,
2016), exempelvis genom att skapa och använda fingerdockor vid kommunikation
(Sposito et al., 2016). Andra exempel var att ge lekfulla och skämtsamma
benämningar på medicinskt material och utrustning, vilket var uppskattat av barnet. I
en studie kallade sjuksköterskan infusionspumpen för “Gaphals” samtidigt som
barnen uppmuntrades till att också föreslå namn såsom att barnen kallade oral
cytostatika för “Guldmedicin” och sjuksköterskans arbetsklädsel för “Snöboll”
(Rindstedt, 2014).
Hinder för lek
Det finns barriärer som hindrar lek i omvårdnaden att utföras i omvårdnadsarbetet för
barn med cancer (Soares et al., 2014; Sposito et al., 2016). Sjuksköterskor kan vara en
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barriär, då de kan tycka att lek som omvårdnadsåtgärd är oväsentligt. Några
sjuksköterskor fokuserade primärt på det praktiska i omvårdnadsarbetet, uteslöt leken
och strävade därmed inte efter att vårda ur ett helhetsperspektiv (Soares et al., 2014).
Sjuksköterskor angav att tidsbrist var en faktor som hindrade dem att tillämpa lek i
omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor menade att de ville integrera leken i
omvårdnadsarbetet men upplevde att de var tvungna att prioritera praktiska uppgifter
istället, till exempel administrering av läkemedel (Soares et al., 2014).
För ett barn som är drabbad av cancer är inte all form av lek alltid lämplig i
omvårdnaden (Soares et al., 2014; Sposito et al., 2016). Sjuksköterskan bör anpassa
leken med utgångspunkt från barnets egna gränser för acceptans, fysiska och psykiska
behov samt ålder och utvecklingsnivå (Soares et al., 2014). Det har visats sig att barn
med cancer ibland har minskat intresse att ta till sig leken i omvårdnaden, vilket kan
bero på att barnet ibland har större behov av närhet från närstående. Depression kan
hindra lek i omvårdnaden då annan typ av omvårdnadsåtgärd bör prioriteras (Soares
et al., 2014). Barn som exkluderades från lek på grund av deras hälsotillstånd blev
arga och ledsna (Soares et al., 2014). Lek i omvårdnadsåtgärd kan dock anpassas
istället för att inte tillämpas (Sposito et al., 2016; Soares et al., 2014).

Diskussion
Metoddiskussion
Trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet är begrepp som
behandlar kvalitativa vetenskapliga studiers kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012).
För att fastställa trovärdigheten utfördes en inledande fritextsökning i OneSearch för
att få en inblick i det valda ämnet (Wallengren & Henricson, 2012). Databaserna för
datainsamlingen valdes för relevans mot den allmänna litteraturstudiens syfte, vilket
stärker trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). Då tiden för den allmänna
litteraturstudien var begränsad utfördes endast sökningar i Cinahl, PubMed och
PsycInfo. Att inte fler databaser användes kan ha en negativ påverkan på den
allmänna litteraturstudiens kvalitet (Henricson, 2012). SveMed+ är en databas med
fokus inom vårdforskning, vilken hade kunnat bidra med bredare urval av
resultatartiklar och stärkt trovärdigheten, om ytterligare sökning i denna databas hade
utförts (Henricson, 2012). På grund av okunskap inom artikelsökning för den
allmänna litteraturstudien söktes hjälp av kunnig bibliotekarie vid sökning i CINAHL,
vilket stärkte den vetenskapliga kvaliteten (Henricson, 2012).
Den inledande fritextsökningen i OneSearch gav uppfattning om vilka sökord som
gav relevanta träffar mot syftet. De noga utvalda sökorden som svarade mot syftet var
barnonkologi, lek och omvårdnad. Relaterat till begränsad erfarenhet gällande
artikelsökning kan det tänkas att val av sökord påverkar den vetenskapliga kvaliteten
negativt (Henricson, 2012). För sökordet barnonkologi användes ämnesordet
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Childhood neoplasms [CINAHL Major Heading] och Childhood Neoplasms
[CINAHL Major and Minor Heading]. Det kan tänkas att det ämnestordet utesluter
äldre barn. Dock fanns inget ämnesord för till exempel “Adeolescent neoplasms”. I
samtliga sökningar i CINAHL inkluderades dock åldrarna noll till 17 via databasernas
sökfunktion “limiters”. I artiklar från sökningarna med sökorden Childhood
neoplasms [CINAHL Major Heading] och Childhood Neoplasms [CINAHL Major
and Minor Heading] var barnen dessutom åtta till 16 år, vilket påvisar att också äldre
barn inkluderats i dessa sökningar. För sökordet lek användes ämnesorden Play
Therapy [CINAHL Major Heading] AND Play Therapy [CINAHL Major and Minor
Heading] AND Play Therapy [Majr MeSH Terms] AND Play Therapy [MeSH
Terms] AND Play Therapy [Main Subject Thesaurus] OR Therapeutic play som
fritext. Play therapy valdes som ämnesord då det inkluderar lek som
omvårdnadsåtgärd. Dock kunde lek inkluderats på fler sätt, vilket hade stärkt den
vetenskapliga kvaliteten (Henricson, 2012). Det gjordes dock inte relaterat till
okunskap och tidsbrist.
De sökorden som inte kunde specificeras med ämnesord lades sekundärt till som
fritext. Den booleska operatorn >>OR<< användes av två anledningar. Den första var
att inkludera synonymen Therapeutic play till ämnesordet Play therapy. Den andra
anledningen var att inkludera fler sätt att söka efter omvårdnad, för att försäkras om
att omvårdnadsperspektivet inkluderats. I PsycInfo användes till exempel bara Nurs*
som fritext för omvårdnad, vilket hade kunnat utvecklas för eventuellt fler relevanta
träffar. Det påverkar den vetenskapliga kvaliteten negativt (Henricson, 2012). Artiklar
som inte kunde öppnas från högskolans bibliotek exkluderades relaterat till att den
allmänna litteraturstudien skulle utföras under en begränsad tid. De exkluderade
artiklarna hade dock kunnat stärka trovärdigheten och bredda resultatet om de istället
inkluderats (Henricson, 2012). Det påverkar den vetenskapliga kvaliteten negativt
(Henricson, 2012). En senare ytterligare sökning lades dock till i CINAHL för att
försäkras om att inget material försummats. Ett ytterligare sökord för omvårdnad,
Nursing Care [CINAHL Major Heading], inkluderades för att öka chansen att finna
fler träffar med relevans mot syftet. Sökningen gav 178 träffar, men inga nya
resultatartiklar, utan fyra dubbletter. Majoriteterna av träffarna svarade inte mot syftet
och därmed ansågs problemområdet vara väl utforskat. Därför gjordes inga ytterligare
sökningar i de andra databaserna för att försäkras om att inget material försummats,
trots att det hade ökat resultatets trovärdighet (Henricson, 2012).
Inklutionskriterier för resultatartiklarna var peer reviewed för att öka trovärdigheten
(Wallengren & Henricson, 2012) och högst tio år gamla för att nå aktuell forskning.
För att nå senaste forskningen hade tidsramen kunnat förkortas. men hade troligtvis
inte räckt för att besvara syftet (Henricson, 2012). Då syftet var att belysa lek som
omvårdnadsåtgärd för barn med cancer, inkluderades informanter av olika
yrkeskategorier, vilket gav olika synvinklar på omvårdnadsperspektivet. Även barn
var informanter. Denna triangulering ökade trovärdigheten och bekräftelsebarheten
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(Wallengren & Henricson, 2012). Åldrarna noll till och med 17 år inkluderades.
Inkludering av det breda åldersintervallet kanske gav ett icke specifikt svar på
studiens syfte relaterat till barns variation av utvecklingsnivå under det breda
åldersspannet. Den valda åldersgruppen tillhör dock den barnonkologiska sjukvården
enligt Socialstyrelsen (2013) och inkluderas för ett utforskande förhållningssätt inom
ämnet. I CINAHL och PubMed fanns endast valmöjligheten att inkludera åldrarna
noll till 18. Barn över 17 år exkluderades därför manuellt. Artiklar som inkluderades i
studien har bland annat redovisat hur samtycke från deltagarna insamlats, att de
informerat deltagarna och vårdnadshavare om studiens syfte och att medverkan är
frivillig och kan avslutas när det önskas. Artiklar utan etiskt godkännande
exkluderades från studien.
Resultatartiklarna var både kvalitativa och kvantitativa. De beskriver liknande fynd
trots olika ansats, vilket kan tänkas stärka resultatet. Resultatartiklarna
kvalitetsgranskades enligt Carlsson & Eiman (2003). Denna granskningsmall valdes
för att den granskar både den kvalitativa och kvantitativa forskningsprocessen
fullständigt (Wallengren & Henricson, 2012). Resultatartiklarna erhöll minst grad tre,
vilket stärker den allmänna litteraturstudiens kvalitet (Wallengren & Henricson,
2012). Kvalitetsgranskningen utfördes enskilt. och om oenighet uppstod diskuterades
dessa tills konsensus var uppnådd för att stärka litteraturstudiens trovärdighet
(Henricson, 2012). Litteraturstudien var granskades kritiskt av handledare och
studenter. Arbetet är skrivet av två studenter som både enskilt och tillsammans
bearbetat innehållet, vilket ökar ökar trovärdigheten (Henricson, 2012). Förförståelsen
har kritiskt diskuterats under hela litteraturstudiens gång för att öka pålitligheten
(Henricson, 2012).
Databearbetningen är utförd enligt Friberg (2017) och gav slutligen tre
huvudkategorier. Det var första gången studenterna utförde en databearbetning, vilket
kan ha påverkat den vetenskapliga kvaliteten negativt (Henricson, 2012). Resultatet
omarbetades efter feedback från handledningstillfälle, vilket skapade ett mer tydligt
resultat. Därmed ökade resultatets trovärdighet och pålitlighet (Henricson, 2012).
Databearbetningen är detaljerat beskriven och det är angett under hur lång tid den
pågick, vilket ökar litteraturstudiens bekräftelsebarhet och trovärdighet.
Resultatartiklarnas studier var utförda i Brasilien, Tyskland, Kina, Sverige,
Storbritannien och Turkiet. Den geografiska variationen kan anses berika resultatet
med dess breda geografiska perspektiv. Variation av kultur kan följa den geografiska
variationen, vilket dock kan försvåra resultatets överförbarhet till svensk kultur och
hälso- och sjukvårdssystem (Henricson, 2012). Endast en artikel var utförd i Sverige.
Resultaten i artiklarna överensstämmer trots de geografiska skillnaderna, därför kan
det ändå tänkas vara överförbart till svensk kontext. Det kan också tänkas att
överförbarheten av lek som omvårdnadsåtgärd hos barn med cancer är överförbar
även hos andra barn med andra sjukdomar, som allmänsjuksköterskor möter.

12

Resultatdiskussion
Syftet var att belysa lek som omvårdnadsåtgärd för barn med cancer ur ett
omvårdnadsperspektiv. Resultatet belyser följande kategorier: lek främjar delaktighet,
lek främjar välbefinnande och hinder för lek. Lek som omvårdnadsåtgärd främjar tillit
i vårdrelationen och ökar barnets acceptans för delaktighet i omvårdnaden (Rindstedt,
2014; Soares et al., 2014; Soanes et al., 2009; Depianti et al., 2014; Grissom et al.,
2015; Sposito et al., 2016).
Genom lek i omvårdnaden kan barnet uppleva mindre motstånd inför kommande
behandling och därmed främjas barnets delaktighet (Soares et al., 2014; Soanes et al.,
2009; Depianti et al., 2014; Rindstedt, 2014; Grissom et al., 2015; Orhan & Yildiz,
2017; Sposito et al., 2016). Tillämpning av till exempel ombytta roller har visat
främja barnets delaktighet (Rindstedt, 2014; Orhan & Yildiz, 2017). Tilläggningsvis
nämner Eriksson att Leken som prövning och övning låter barnet testa sig fram bland
olika handlingsstrategier utan oro för negativa konsekvenser som kan uppstå i
verkligheten, men inte i leken. Leken som prövning och övning kan på så sätt stärka
barnets verkliga handlingar att bli mer hälsofrämjande, vilket också stärks av
Sandberg & Heden (2011). Leken som prövning och övning kan därmed anses
överensstämma med resultatet där ombytta roller används som ett redskap att främja
barnets delaktighet. Tillämpning av ombytta roller medförde att leken blev
hälsofrämjande vid administrering av ögondroppar.
Barnets kommunikativa delaktighet kan främjas genom tillämpning av lek i
omvårdnadsarbetet (Rindstedt, 2014; Soares et al., 2014; Sposito et al., 2016). Genom
att göra barnet delaktig kan sjuksköterskan upptäcka fler sidor hos barnet
(Folkhälsomyndigheten, 2015). Genom att sjuksköterskan därmed ges mer
information kan det tänkas att möjligheten att vårda ur ett helhetsperspektiv ökar. Då
sjuksköterskan har ofullständig eller bristfällig information om barnet kan det leda till
att vården brister (Socialstyrelsen, 2017). Lek kan därmed anses vara en viktig del i
omvårdnaden av barn med cancer som främjar tillämpning av god vård.
Grundutbildade sjuksköterskor har tidigare önskat mer kunskap om kommunikation i
omvårdnaden av barn med cancer (Jestico & Finaly, 2017). Relaterat till resultatet kan
det tänkas att mer kunskap om lek i en vårdrelation vid kommunikation kan vara av
intresse.
Lek i omvårdnaden främjar också barnets delaktighet genom att främja tillit i
vårdrelationen (Soares et al., 2014; Soanes et al., 2009; Depianti et al., 2014;
Rindstedt, 2014). Eriksson (2015) nämner också att det krävs att vårdaren skapar en
tillits- och förtroendefull vårdrelation, vilka är grundläggande för leken. Enligt
Depianti et al. (2014), Soares et al. (2014), Soanes et al. (2009) och Rindstedt (2014)
skapas istället en tillitsfull relation genom lek. Detta medför att det blir en skillnad
mellan litteraturstudiens resultat och Erikssons teori.
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Lek i omvårdnaden av barn med cancer kan främja välbefinnandet (Depianti et al.,
2014; Soares et al., 2014; Li et al., 2011a; Li et al., 2011b; Sposito et al., 2016;
Grissom et al., 2015; Orhan & Yildiz, 2017) genom till exempel främjande av barnets
kreativitet (Sposito et al., 2016). Lek i omvårdnaden främjar även psykiskt
välbefinnande (Li et al., 2011a; Li et al., 2011b; Soares et al., 2014; Sposito et al.,
2016; Orhan & Yildiz, 2017; Grissom et al., 2015), vilket hjälper barnet att hantera
fysisk smärta (Depianti et al., 2014; Soares et al., 2014). Eriksson (2015) bekräftar
med sin teori att lek som omvårdnadsåtgärd främjar välbefinnande genom kreativitet.
Den skapande leken motsvarar människans behov av att skapa. Den kan utföras både i
fantasi och fysiskt med material och tillåter patienten att kreativt skapa en högre nivå
av hälsa (Eriksson, 2015). Resultatet visar att barnens kreativitet stimulerades på olika
sätt. Barnen tilläts att skapa materiella dockor (Sposito et al., 2016) och uppmuntrades
att fantisera om lekfulla benämningar på medicinsk utrustning till exempel. Det kan
tänkas att barnen då uppmuntrades att kreativt skapa högre nivån av hälsa vilket
främjade välbefinnandet. Eriksson (2015) benämner även att Den lustbetonade leken
kan beskrivas som den lek som uttrycker glädje och livslust, vilken är en källa till vila
och rekreation. Detta påstående av Eriksson (2015) kan tänkas främja psykiskt
välbefinnande hos barnet. Forskning stärker att lek minskar ångest hos barn med
cancer vid behandling (Tsai et al., 2013). Även Sezici et al. (2017) nämner att rädsla
och ångest minskar hos barnet vid lek och stärker barnets copingförmåga inom
pediatrisk omvårdnad. Det stärker den allmänna litteraturstudiens resultat om att
barnets hantering av fysisk smärta underlättas när lek tillämpas i omvårdnaden.
Annan forskning visar också, precis som litteraturstudiens, att barn som ges utrymme
att leka har större chans att etablera fysiskt och psykiskt välbefinnande (Milteer et al.,
2011).
Hinder för lek kan vara tidsbrist och sjuksköterskors ointresse eller okunskap (Soares
et al., 2014). Sjuksköterskor upplever att deras kunskap inom lek i omvårdnaden inte
räcker till vid vård av barn med cancer (Searl et al., 2016). Lek i omvårdnaden anses
inte vara tillräckligt prioriterad inom pediatrik, och identifierar även tidsbrist som ett
hinder (Kuhaneck, Tanta, Coombs & Pannone, 2013). Lek är den mest önskvärda
omvårdnadsåtgärden för barn med cancer, men tidsbegränsningar inom yrket hindrar
tillämpningen (MacKay & Gregory, 2011). Det är samtidigt en rättighet för barn att få
leka, och att leken är anpassad efter barnets ålder. I den allmänna litteraturstudien
framgår det att lek som omvårdnadsåtgärd är både tidseffektivt och att tidsbrist är ett
hinder för tillämpning av lek. Det kan tänkas bero på att sjuksköterskor med brist på
kunskap om lek upplever att den tar mer tid än vad den enligt Rindstedt (2014) och
Depianti et al. (2014) till slut ger. Det kan tänkas att sjuksköterskor upplever att
tillämpning av lek är tidskrävande i början av vårdtiden, då det ibland kan ta lång tid
för barnet att acceptera delaktighet vid behandling. När barnet väl getts möjlighet att
leka fram en delaktighet kan tillämpning av lek till slut egentligen vara
tidsbesparande. Till exempel tog det fem månader för ett barn att acceptera
behandling av ögondroppar utan att göra motstånd (Orhan & Yildiz, 2017). Fem
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månader kan tänkas kräva tålamod av en sjuksköterska, men gör framtida
administreringar av ögondroppar mer effektiva.
Trots lekens goda effekter i omvårdnaden av barn med cancer, har visat sig att den
inte alltid är lämplig (Soares et al., 2014; Sposito et al., 2016). Det är viktigt att
sjuksköterskan anpassar leken efter barnets behov och utvecklingsnivå (Sposito et al.,
2016), då all form av lek inte alltid är lämplig (Soares et al., 2014). Det är viktigt att
som vårdare ta hänsyn till barnets utvecklingsnivå och mognadsgrad (SFS 2014:821;
Socialstyrelsen, 2015). Det har till exempel visat sig vara lämpligt att tillämpa
fingerdockor i kommunikation med barn i åldrarna sju till 12 år (Sposito et al., 2016).
Eriksson (2015) nämner att den som vårdar bör reflektera över patientens situation
och göra en bedömning av när ansandet, lekandet och lärandet bör tillämpas i
hälsoprocessen. Information till barnet kan ges via Lek som assimilation (Eriksson,
2015). Den leken innebär att information och bearbetning av information, som ofta
kan vara konfliktladdad anpassas till barnets egna behov. Håkstad, Obstfelder &
Øberg (2017) menar också att terapeutiska interventioner bör anpassas efter barnets
utvecklingsnivå och förståelse, vilket främst hos barn i åldrarna tre till 14 månader
sker genom observation av barnets kroppsspråk vid lek. Enligt Bambrick et al. (2018)
är inte alltid all form av lek lämplig hos infektionskänsliga barn och identifiera därför
infektionskänslighet som ett möjligt hinder för lek. Tilläggsvis har alla barn rätt till
lek anpassad efter sin ålder, oavsett situation (Förenta Nationerna, 2009). Enligt
Sposito et al. (2016) framkom fingerdockor vara lämpliga hos infektionskänsliga barn
med cancer då de var praktiska att desinficera. Det är viktigt att följa hygieniska
aspekter vid vård av infektionskänsliga patienter, för att minska risken för utsatthet av
smitta (Vårdhandboken, 2018). Bambrick et al. (2018) bekräftar det litteraturstudiens
kommit fram till om att all form av lek inte alltid är lämplig såsom vid komplikationer
av behandling och läkemedel, vilka till exempel barn med livshotande tillstånd
riskerar att drabbas av (Bambrick et al., 2018).

Konklusion och implikation
Den allmänna litteraturstudien belyser att lek skapar tillit i vårdrelationen och främjar
barnets delaktighet i omvårdnaden. Den har fördelaktiga vinster på
omvårdnadsarbetet, där till exempel lek är tidseffektivt men även om det kan kräva
tålamod. Lek kan även öka barnets välbefinnande genom att till exempel främja
barnets kreativitet och på så vis reducera depressiva symptom. Den allmänna
litteraturstudien belyser att det finns hinder för lek, vilka kan vara tidsbrist och
sjuksköterskors ointresse för leken. Det är viktigt att sjuksköterskan anpassar leken
efter barnets behov och utvecklingsnivå, då all form av lek inte alltid är lämplig.
Litteraturstudien kan förhoppningsvis ge fördjupad kunskap till sjuksköterskor utan
specialistkompetens om lek i omvårdnadsarbetet för barn med cancer, vilket därmed
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kan gynna vårdkvaliteten inom pediatrisk onkologi. Genom att få ökad kunskap om
lek som omvårdnadsåtgärd kan sjuksköterskor spara tid i den tidsbrist som råder i
sjukvården. Ökad kunskap om lek som omvårdnadsåtgärd kan även stärka
sjuksköterskor att utöva hälsofrämjande omvårdnad, där både barnet och
sjuksköterskan görs delaktiga. Genom lek kan hälso- och sjukvården förbättra barnets
sjukdoms- och sjukvårdsupplevelse., vilket kan gynna barnets framtida relation med
hälso- och sjukvården och främja hälsa i det framtida vuxenlivet. Större spridning av
kunskapen om lek som omvårdnadsåtgärd hos grundutbildade sjuksköterskor är därför
av intresse då lek har visat sig vara en betydelsefull del i omvårdnaden av barn med
cancer.
Även vidare forskning om tillämpning av lek skulle vara av värde, då sjuksköterskor i
studierna uppfattar den som tidskrävande, medan när den utövas rätt är
tidsbesparande. Grundutbildade sjuksköterskor har uttryckt en önskan om mer
kommunikativ kunskap vid vård av barn med cancer och förslagsvis bör därmed mer
forskning och utbildning om lek som kommunikativt verktyg tillämpas inom
omvårdnadsvetenskapen. Det är slutligen av intresse att bedriva fortsatt forskning
inom åldersanpassad lek för barn med cancer.
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Tabell 3: Artikelöversikt

Artikel 1
Referens

Depianti, B. R. J., Silvia, d. F. L., Carvalho, S. d. A. & Monteiro, M. C. A. (2014). Nursing
perceptions of the benefits of ludicity on care practices for children with cancer: a descriptive
study. Brazilian Journal of Nursing, 13, 154-161. Hämtad från
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/index

Land
Databas

Brasilien
CINAHL

Syfte

Syftet var att beskriva fördelar med att använda lekfullhet i omvårdnaden för barn med cancer
inlagda på sjukhus enligt sjuksköterskors uppfattning.

Metod:
Design

Kvalitativ
Deskriptiv studiedesign

Urval

Fyra sjuksköterskor och sju undersköterskor deltog. Inklusionskriterier: Ett års erfarenhet på
pediatrisk avdelning med direkt arbete med barnen. Exklusionskriterier: Vårdpersonal som var
sjukskrivna eller på semester.

Datainsamling

Studien utfördes på en pediatrisk onkologisk avdelning i Rio de Janeiro, Brasilien. En inledande
observation under totalt 25 timmar med observation av miljöns barnvänlighet och bemötanden.
Därefter utfördes semistrukturerade intervjuer med öppna och slutna frågor vilka spelades in med
MP3-spelare. Deltagarnas anonymitet säkerställdes med kodning.

Dataanalys

En tematisk dataanalys genomfördes i fyra steg: inledande läsning, utforskning av materialet,
bearbetning och tolkning av materialet. Intervjuerna transkriberades därefter. Med hjälp av
kolorimetrisk metod formades meningsbärande och tematiska enheter.

Bortfall

Ej rapporterat.

Slutsats

Att läggas in på sjukhus orsakar känslomässiga förändringar hos barnet, bland annat oro och
rädsla. Lekfullhet i omvårdnadsarbetet har positiva effekter. Det kan stärka barnets anpassning av
sjukhusmiljön, minskar stressorer och verkar gynnsamt för vårdrelationen. Lek är sällan
implementerad i omvårdnadsarbetet trots sjuksköterskors kunskap om dess relevans.
Sjuksköterskor bör tillämpa lekfullhet i omvårdnadsåtgärder, diagnostisering och bedömning då
omvårdnad inom pediatrisk onkologi kräver mer personcentrering.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad III
69% (Carlsson & Eiman, 2003)

Artikel 2
Referens

Grissom, S., Boles, J., Bailey, K., Cantrell, K., Kennedy, A., Sykes, A. & Mandrell, N. B. (2015).
Play-based procedural preparation and support intervention for cranial radiation. Support Care
Cancer, 24, 2421-2427. Doi: 10.1007/s00520-015-3040-y

Land
Databas

Tyskland
PubMed

Syfte

Syftet var att undersöka relationen mellan lekbaserad och stödjande åtgärder, med
cancerdrabbade barns kapacitet att genomgå kranial strålning utan lugnande läkemedel. Syftet var
också att bedöma lekbaserad interventio för hälso- och sjukvårdskostnad.

Metod:
Design

Kvantitativ
Retrospektiv studiedesign

Urval

164 barn tillfrågades. Inklusionskriterier: Barn i åldrarna 5-12 år diagnostiserade med tumör i
centrala nervsystemet.. Exklusionskriterier: Barn med utvecklingsstörning eller Posterior Fossa
Syndrom(PFS).

Datainsamling

Studien utfördes i Berlin, Tyskland under 15:e oktober 2009- 31:a december 2013. En “certified
child life specialist (CCLS)” genomförde stödjande och lekbaserad åtgärd inför strålbehandling i
syfte att minska användning av sederande läkemedel. Användning av sedation, stödjande och
lekbaserad intervention dokumenterades för senare bedömning av medicinering med sederande
läkemedel.

Dataanalys

Multinominal, logisk regressionsanalys tillämpades för att undersöka förhållandet mellan
lekbaserad och stödjande åtgärd och användning av lugnande läkemedel under strålbehandling.
Wilcoxon rank-sum test användes för att bedöma interventionens kostnadseffektivitet. För
statistisk signifikans användes SAS Institute, Cary, NC, version 9.3.

Bortfall

29% av de 164 tillfrågade exkluderades från studien.

Slutsats

Vid behandling av barn med tumör i centrala nervsystemet kan barnet uppleva ångest och stress.
Sedativa läkemedel används ofta för att reducera barnets upplevelse av stress och ångest, men kan
vara riskfyllt, tidskrävande och kostsamt. Studien identifierade att barnets individuella coping och
lekbaserad och stödjande intervention kan reducera användning av sederande läkemedel vid
strålbehandling. Effekten av reduceringen är kostnadseffektiv för hälso- och sjukvården.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I
80% (Carlsson & Eiman, 2003)

Artikel 3
Referens

Li, H. W., Chung, J. O., Ho, E. K. & Chiu, Y. S. (2011a). Effectiveness and feasibility of using
the computerized interactive virtual space in reducing depressive symptoms of Hong Kong
Chinese children hospitalized with cancer. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 16, 190198. Doi: 10.1111/j.1744-6155.2011.00288.x

Land
Databas

Kina
PsycInfo

Syfte

Syftet var att undersöka effektiviteten och genomförbarheten av användning av datoriserad
interaktiv virtuell rymd (VR) vid reducering av depressiva symtom hos barn med cancer inlagda
på sjukhus.

Metod:
Design

Kvantitativ
Icke ekvivalent kontrollgrupp med pretest-posttest, between subject och singel-blind studiedesign.

Urval

112 barn deltog. Inklusionskriterier: Barn i åldrarna 8-16 år med språkkunskaper i kantonesiska
och läskunskaper i kinesiska. Barnen skulle vara diagnostiserade med cancer i minst sex månader
och vara under behandling. Exklusionskriterier: Barn med kognitiva- och inlärningsproblem.

Datainsamling

Studien utfördes på en pediatrisk onkologisk avdelning i Hong Kong. Datainsamling för
kontrollgruppen pågick mellan oktober 2008 till mars 2009 och mellan april till november 2009
för interventionsgruppen. Datainsamlingen pågick totalt under 14 månader. I den första delen av
datainsamlingen mottog kontrollgruppen rutinmässig omvårdnad. Efter en månad gavs
rutinmässig omvårdnad och lekintervention till interventionsgruppen. Före lekinterventionen
utfördes kontroller av barnens fysiska ftillstånd. Lekinterventionen utfördes med max fyra barn åt
gången. Depressiva symptom bedömdes inom de båda grupperna med barnanpassat formulär:
Center for Epidemiologic Studies Depression Scale for Adults (CES-D).

Dataanalys

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software, version 16,5 för Windows användes för
dataanalys. För analys av statistisk signifikans mellan kontroll- och interventionsgrupp användes
t-test och x^2. För bedömning av virtuella verklighetsspel som lekterapi vid minimering av
depressiva symtom i jämförelse med vanlig vård användes “Mixed between‐within subjects
ANOVA (split-plot analysis of variance [SPANOVA]).

Bortfall

Bortfall förekom relaterat till svininfluensan, men ej rapporterat antal.

Slutsats

Studien identifierar att användning av datoriserad interaktiv virtuell rymd (VR) som
omvårdnadsåtgärd är effektiv och användbar för att minska depressiva symptom hos barn med
cancer. Studien ökar sjuksköterskans medvetenhet om hur viktig leken är för cancersjuka barns
utvecklingsprocess i omvårdnaden. Datoriserad interaktiv virtuell rymd (VR) som
omvårdnadsåtgärd bör studeras inom fler kulturella kontexter.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1
89% (Carlsson & Eiman, 2003)

Artikel 4
Referens

Li, H. W., Chung, J. O. & Ho, E. K. (2011b). The effectiveness of therapeutic play, using virtual
reality computer games, in promoting the psychological well-being of children hospitalised with
cancer. Journal of Clinical Nursing, 20, 2135-2143. Doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03733.x

Land
Databas

Kina
CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Allied Health)

Syfte

Syftet var att undersöka effektiviteten av datoriserat interaktivt virtuellt spel som terapeutisk lek
för minimering av ångest- och depressiva symtom hos barn med cancer inlagda på sjukhus i Hong
Kong, Kina.

Metod:
Design

Kvantitativ
Between-within subject studiedesign

Urval

122 barn deltog. Inklusionskriterier: Barn i åldrarna 8-16 år med språkkunskaper inom
Kantonesiska och Kinesiska. Barnen skulle varit diagnostiserade med cancer i minst två månader
och vara under behandling. Exklusionskriterier: Barn med kognitiva- och inlärningsproblem.

Datainsamling

122 barn med diagnosen cancer på en pediatrisk onkologisk avdelning. Kontrollgruppen(n=70)
mottog rutinmässig vård. Studien gjorde ett uppehåll i en månad. Därefter mottog
interventionsgruppen(n=52) terapeutisk lekintervention. Den totala datainsamlingen varade i 14
månader. Bedömning av barnets depressiva- och ångestsymptom pågick under den första veckan
av sjukhusvistelsen.

Dataanalys

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software, version 16,5 för Windows användes för
dataanalys. Den statistiska signifikansen mellan experiment- och kontrollgruppen bedömdes med
hypotesprövningarna t-test och X^2. För bedömning av virtuella verklighetsspel som lekterapi för
minimering av ångest och depressiva symtom under den första veckan av barnets sjukhusvistelse,
användes “Mixed between‐within subjects ANOVA”.

Bortfall

Deltagarfrekvens i kontrollgruppen var 96% och 98%, respektive 83% och 85% i
interventionsgruppen.

Slutsats

Effekten av lekterapi hos barn med cancer inlagda på sjukhus visade lindra och underlätta
upplevelsen utmaningar som följer med sjukdomen. Användningen av datoriserat interaktivt
virtuellt spel i interventionsgruppen visade lägre nivåer av ångest i jämförelse med
kontrollgruppen. Trots det kunde ingen statistisk signifikans faställas. I interventionsgruppen
kunde färre depressiva symptom identifieras i jämförelse med kontrollgruppen.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II
77% (Carlsson & Eiman, 2003)

Artikel 5
Referens

Orhan, E. & Yildiz, S. (2017). The Effects of Pre-Intervention Training Provided Through
Therapeutic Play on the Anxiety Of Pediatric Oncology Patients During Peripheral
Catheterization. International Journal of Caring Science, 10, 1533-1544.

Land
Databas

Turkiet
CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Allied Health)

Syfte

Syftet var att bestämma om lekterapi som förberedande intervention kunde minska ångest av
proceduren hos barn med cancer under insättning av perifer kateterisering (PVK).

Metod:
Design

Kvantitativ
Studiens första del var en pilotstudie.

Urval

För studien valdes barn(n=40) som vårdades på på pediatrisk hematologisk avdelning.
Inklusionskriterier: 8-12 år, behandling via PVK, mentalt utvecklad att besvara frågeformuläret.

Datainsamling

Datainsamlingen utfördes på tre pediatriska avdelningar i Istanbul, Turkiet under september 2012mars 2013. information om behandlingen i interventionsgruppen(n=20) gavs via lekterapi.
Lekterapin bestod av demonstrering av perifer kateterisering på en docka. Före perifer
kateterisering svarade alla barnen på ett frågeformulär med 18 frågor angående bland annat ålder,
kön och diagnos. Barnen i kontrollgruppen(n=20) fick ingen lekterapi före perifer kateterisering.
Samtliga barn besvarade formuläret STAIC (State-Trait Anxiety Inventory for Children) för
bedömning av ångestnivå efter perifer kateterisering.

Dataanalys

Dataanalysen utfördes med SPSS 21 (Statistical Package for the Social Science) för Windows. Ttest användes för att jämföra grupperna och bestämma signifikansnivå. Chi-square och Fisher’s
exact probability test användes för att jämföra gruppernas variablers frekvens- och procentsats.

Bortfall

0%

Slutsats

Barnen i kontrollgruppen hade statistiskt signifikant högre ångestnivå än interventionsgruppen.
Lekterapins ångestdämpande effekt vid perifer kateterisering stärks av andra studiers liknande
resultat. Sjuksköterskor bör vara medvetna om lekterapins goda effekter inför medicinska
ingrepp.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I
83% (Carlsson & Eiman, 2003)

Artikel 6
Referens

Rindstedt, C. (2014). Children's strategies to handle cancer: a video ethnography of imaginal
coping. Child: care, health and development, 40, 580-586. Doi: 10.1111/cch.12064

Land
Databas

Sverige
PsycInfo

Syfte

Syftet var att undersöka hur vårdpersonal och föräldrar stöttar barn med cancer i sin coping.
Fokus på olika aspekter av lekfull coping.

Metod:
Design

Kvalitativ
Videoetnografisk och konvesationsalanytisk studiedesign.

Urval

Fem barn diagnostiserade med Leukemi (ALL) i åldrarna 2-16 år med föräldrar och syskon.

Datainsamling

Pediatrisk onkologisk avdelning i Stockholm, Sverige. Observation av spontan interaktion mellan
deltagare och vårdpersonal via totalt 93 timmar utförd videoinspelning. Insamlingen pågick under
mer än ett år.

Dataanalys

Språket sågs som en del av barnens coping och var därför i fokus. Konvesationsalanytisk metod
valdes för bearbetning av materialets språkliga och interaktionella innebörd. Den
videoetnografiska metoden tillämpades för att stärka möjlighet till åter-analys och för att erhålla
en effektiv bild av barnens sociala världar.

Bortfall

Ej rapporterat.

Slutsats

Barn som drabbas av cancer genomgår både psykisk och fysisk utmaning, och utvecklar därför
olika copingstrategier. Det är viktigt att förstå sig på barnets copingstrategi för att kunna ge rätt
vård. Studien identifierade att barn bland annat använder sig av fantasifulla tankar, en form av
lek, som coping. Denna coping pågick inte bara inom barnet själv, utan även i interaktionen med
föräldrar och vårdpersonal.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad III
67% (Carlsson & Eiman, 2003)

Artikel 7
Referens

Soanes, L., Hargrave, D., Smith, L. & Gibson, F. (2009). What are the experiences of the child
with a brain tumour and their parents? European Journal of Oncology Nursing, 13:4, 255-261.
doi:https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.ejon.2009.03.009

Land
Databas

Storbritannien
PsycInfo

Syfte

Syftet var att
1. Att få en förståelse för barn och deras föräldrars uppfattning av nuvarande vård på Londons
regionala cancerenhet. 2. Att få en förståelse av barn och deras föräldrars nuvarande syn på
cancervården, inklusive både positiv upplevelse och förbättringsområden. 3. Kartlägga behov hos
barn med hjärntumör och deras föräldrar, från diagnos till slutbehandling.

Metod:
Design

Kvalitativ
Longitudinell, explorativ och deskriptiv ansats.

Urval

10 barn och 18 föräldrar deltog. Inklusionskriterier: Barn i åldrarna 4-13 år med behandling för
hjärn- och/eller ryggmärgstumör. Exklusionskriterier: Barn som ej genomgår behandling eller är
palliativa.

Datainsamling

Datainsamlingen pågick under ett år på neuro-onkologisk avdelning i Storbritannien.
Datainsamlingen anpassades för barnens ålder: deltagare 4-6 år intervjuades med “Modified
Mosaic Approach”. Deltagare 6-12 år intervjuades med “Draw and write technique”. Deltagare
från 12 år och föräldrar intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna varade mellan
1-2 timmar. Observation av interaktion mellan familj och vårdpersonal och mellan vårdpersonal
utfördes också.

Dataanalys

Dataanalys genomfördes enligt Ritchie & Spencer (1994) i fem steg: Kännedom av data,
identifiering av teman, framställning av index och diagram och tolkning och kartläggning. Fyra
teman identifierades.

Bortfall

Ett barn avslutade behandling och tre ingick palliation.

Slutsats

Studien identifierar relevansen av kommunikation- och informationsutbyten mellan barnet,
vårdpersonal och föräldrar. Sjuksköterskor kan hjälpa föräldrar i processen att acceptera barnets
diagnos, förstå hälso- och sjukvården, sjukdoms- och vårdförlopp.
De valda lekbaserade metoderna för datainsamling hos de yngre deltagarna visade sig ha positiva
effekter på kommunikationen, det visade sig hjälpa forskaren att förstå barnets sociala
sammanhang och preferenser väl. Intervju där barn samtidigt målade hade positiva effekter på
kommunikationen. Forskaren ifrågasätter om kommunikationen kunde varit lika berikad utan de
lekbaserade intervjumetodernas positiva effekter. Studien anser att datainsamlingsmetoder med
barn bör fokusera på dialog och att mer forskning krävs för vidare bedömning av
datainsamlingsmetod vid forskning på barn.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad III
67% (Carlsson & Eiman, 2003)

Artikel 8
Referens

Soares, A. B., Silva, D. F. L., Cursino, G. E. & Goes, B. G. F. (2014). The use of playing by the
nursing staff on palliative care for children with cancer. Revista Gaúcha de Enfermagem, 35, 111116. doi:http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2014.03.43224

Land
Databas

Brasilien
CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Allied Health)

Syfte

Syftet var att beskriva sätt att använda lek som omvårdnadsåtgärd av sjuksköterskor hos palliativa
barn med cancer och analysera dess hjälpmedel och hinder.

Metod:
Design

Kvalitativ
Deskriptiv studiedesign

Urval

Fyra sjuksköterskor och sju undersköterskor deltog i studien. Inklusionskriterier: vårdpersonal
med minst ett år erfarenhet på avdelningen för cancersjuka barn. Exklusionskriterier:
vårdpersonal som ej arbetat på avdelningen kontinuerligt under ett år(exempelvis på grund av
semester eller sjukskrivning).

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer spelades in med mp3-spelare med deltagarnas tillstånd under
november 2012 i Rio de Janeiro. För att säkerställa deltagarnas anonymitet kodades deras
uttalanden alanumretriskt och transkriberades.

Dataanalys

En tematisk analys utfördes bestående av fyra delar: inledande läsning, undersökning av
materialet, bearbetning och tolkning av resultatet. Klassificering av uttalanden genomfördes med
en kolorimetrisk metod. Därefter genererades tematiska enheter efter specificitet.

Bortfall

Ej rapporterat.

Slutsats

Trots dagens kunskap om lekterapins goda egenskaper används den inte rutinmässigt som
omvårdnadsåtgärd hos sjuksköterskor. Studien lyfter barriärer som orsakar problemet. Till
exempel sjuksköterskors upplevelse av brist på tid och okunskap. Barriärer kunde även
identifieras hos barnen, till exempel hos barn med fysiska begränsningar. Studien belös olika sätt
sjuksköterskor tillämpar lekterapi. Lekterapi gynnar godare kommunikation mellan sjuksköterska
och patient, vilket genererar lindring av smärta vid medicinska ingrepp och en godare vård i
allmänhet.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II
71% (Carlsson & Eiman, 2003)

Artikel 9
Referens

Sposito, A. M., de Montigny, F., Sparapani, V. C., Lima, R. A., Silva-Rodrigues, F. M., Pfeirer,
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Land
Databas

Brasilien
PubMed

Syfte

Studien syftar till att presentera erfarenheten av att använda fingerdockor som en resurs för att
etablera kommunikation med barn med cancer på sjukhus.

Metod:
Design

Kvalitativ
Explorativ studiedesign

Urval

10 barn deltog. Inklusionskriterier: barn i åldrarna 7-12 år med språkkunskaper i portugisiska.
Genomgått cytostatikabehandling under minst tre månader.

Datainsamling

Datainsamlingen pågick mellan april 2010 och maj 2011 på en pediatrisk onkologisk avdelning i
Brasilien. Inför intervjun producerades förkläden för att skapa en lekfull miljö under intervjun.
Därefter fick barnet skapa en fingerdocka som skulle representera sig själv. I intervjun användes
dockorna som ett kommunikativt redskap. Intervjun spelades in digitalt och varade mellan 54-71
minuter. I efterhand dokumenterades barnets icke-verbala data.

Dataanalys

En induktiv tematisk analys genomfördes enligt Braun & Clarce (2006). Teman identifierades.

Bortfall

0%

Slutsats

Fingerdockor lämpar sig för sjukhusmiljö och kan hjälpa sjukvårdspersonal att minimera
hierarkin i relationen med patienten. Fingerdockorna ökar barnets förmåga att kommunicera sin
upplevelse av sjukdomen vilket är åtråvärt för sjukvårdspersonalens omvårdnadsarbete. Barnet
ges frihet att uttrycka sig med fingerdockor som kommunikativt verktyg. Det är viktigt att
vårdpersonal anpassar leken till barnets utvecklingsfas, kognition, motorik och känslomässiga
utveckling för att respektera barnets autonomi.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II
77% (Carlsson & Eiman, 2003)

BILAGA D
Tabell 4: Datakategorisering

Underkategorier

Huvudkategorier

Lek främjar acceptans

Lek främjar tillit
Lek främjar delaktighet
Lek främjar kommunikation

Lek främjar omvårdnadsarbetet

främjar självbestämmande

Lek främjar psykiskt välbefinnande

Lek främjar fysiskt välbefinnande

Lek främjar välbefinnande

Lek främjar kreativitet

Tidsbrist som hinder

Hinder för lek
Sjuksköterskan som hinder

Lek ej alltid lämplig
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