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Sammanfattning 
Sjuksköterskor som vårdar barn med leukemi har höga krav på sig. Det är inte bara 
barnen de ska ha i fokus utan en stor del av omvårdnaden innefattar även 
kommunikation med barnens föräldrar för att barnen ska få så bra omvårdnad som 
möjligt. Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans omvårdnad av barn 
med leukemi. Datainsamlingen genomfördes med tre systematiska sökningar och en 
manuell sökning i tre olika databaser. Detta utmynnade i 11 artiklar som granskades 
och analyserades. Under databearbetningen framkom tre kategorier som beskrivs i 
resultatet: Sjuksköterskors och barns användande av lekfulla kommunikationsmedel, 
Sjuksköterskors information och stöd till barnen och Sjuksköterskors information och 
stöd till föräldrarna. Resultatet visade att med hjälp av sjuksköterskans lekfulla 
kommunikationsmedel i omvårdnaden kunde barnen lättare ta sig an obehagliga 
procedurer som de var tvungna att genomgå. Resultatet visade sig också att 
information och stöd var en central del i sjuksköterskans omvårdnad både för barnen 
och för föräldrarna, då föräldrarna hade en viktig roll i barnens omvårdnad. 
Litteraturstudiens konklusion är att sjuksköterskan bör ha god kunskap gällande hur 
lek kan användas som ett kommunikationsmedel och att ge god information och stöd 
till både barn och föräldrar är viktigt för att främja barnets hälsa under vårdtiden. 



 

 

Title Nursing children with leukemia 

Author Isabelle Ladeborn & Johanna Tegge 

Department Health and Welfare 

Supervisor Tommy Berntsson, Lecturer Nursing, MSc 

Examiner Barbro Boström, Senior Lecturer in nursing, PhD 

Period Spring 2019 

Pages 18 

Key words Child, leukemia, nurse, nursing 

 

Abstract 

There are high demands on the nurses who are treating children with leukemia. Their 
focus cannot only be on the children, lots of their work is also about to communicate 
with the children’s parents. The aim of the study was to illustrate the care that nurses 
provide for children with leukemia. A literature review was conducted with a 
systematic and manual search in three different databases that generated in 11 result 
articles that were reviewed and analyzed. The findings illustrated three themes: 
Nurses and children’s use of playful communications, Nurses information and support 
to the children and Nurses information and support to the parents. The results showed 
that children could adapt and go through scary procedures easier if the nurses used 
playful communications. The results also showed that information and support from 
the nurses was not only important for the children but also for the parents. The 
conclusion of the literature study was that it’s important that nurses have good 
knowledge in their use of playful communications with children and to give good 
information and support to the children and their parents. 
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Inledning 
Varje dag insjuknar omkring ett barn i någon form av cancer i Sverige 
(Barncancerfonden, 2017), trots detta är orsaken till varför barn drabbas okänd 
(Barncancerfonden, 2017; Hallböök, 2012; Juliusson, 2012; Lehmann & Juliusson, 
2012). Av de barn som drabbas av cancer är det cirka 10 procent som insjuknar före 
ett års ålder, cirka 40 procent mellan 1-6 år, cirka 30 procent mellan 7-12 år och cirka 
25 procent mellan 13-18 år (Björk, 2015). Cancer är inte en enda sjukdom utan ett 
samlingsnamn för sjukdomar som har gemensamma egenskaper (Barncancerfonden, 
2017). Barn och vuxnas cancer skiljer sig åt på olika sätt, en aspekt är att barn har 
hela livet framför sig även efter sjukdomen då de ska kunna fortsätta sin naturliga 
utveckling med pubertet, mognad och social utveckling (Barncancerfonden, 2017). 
Leukemi är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar barn (Björk, 2015; 
Socialstyrelsen, 2013; Whitehead, Metayer, Wiemels, Singer & Miller, 2016). 
Behandlingen är lång och påfrestande för barnen vilket i studier har visat sig resultera 
i att barn som genomgår behandling för sin leukemi upplever lägre livskvalité jämfört 
med friska barn i deras ålder (Fardell et al., 2017; Rodgers et al., 2019). 
Sjuksköterskan har en central roll i vårdandet av cancersjuka barn då sjuksköterskans 
huvuduppgifter är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra 
lidande enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). 

Vården av barn har länge varit under utveckling gällande synen på hur barn ska 
vårdas samt föräldrarnas inverkan i barnets vård. Det har gått från att föräldrarna inte 
fått vara varken delaktiga eller närvarande till att idag vara en stor och viktig del av 
barnets vård (Hallström, 2015a; Lundqvist, 2015). Sjuksköterskorna ska nu arbeta 
som ett team med föräldrarna för att öka säkerheten och kvalitén av vården, de ska 
även finnas där och utbilda föräldrarna gällande barnets sjukdom (Gunter & Duke, 
2018; Hallström, 2015a; Lundqvist, 2015). Med tanke på den pågående utvecklingen 
gällande föräldrars medverkan och komplexiteten kring cancersjukas barns 
omvårdnad ses det därför som angeläget att belysa sjuksköterskans omvårdnad av 
barn med leukemi. 

Bakgrund 
Barn med cancer 
I kroppen sker det ständigt celldelningar och för att kroppen ska förbli frisk så måste 
det finnas en jämvikt mellan celltillväxt och celldöd. Rubbas denna process ger det 
upphov till en tumör (Barncancerfonden, 2017). Enligt Socialstyrelsen (2013) drabbas 
både pojkar och flickor av barncancer med en någorlunda jämn fördelning, men det är 
något vanligare hos pojkar. Det finns vissa skillnader avseende att drabbas av cancer i 
vuxen ålder jämfört med att drabbas som barn. Barncancern är ofta mer aggressiv och 
växer fortare än vad den gör hos vuxna, även orsaken till cancer skiljer sig. Hos vuxna 
beror oftast cancern på till exempel livsstil och ålder medan forskare inte är eniga om 
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vad det är som utlöser cancern hos barn mer än att det kan konstateras att uppkomsten 
av cancern inte har något med varken livsstil eller ålder att göra (Socialstyrelsen, 
2013). En studie visar att det finns viss evidens som tyder på att det kan finnas 
samband mellan föräldrars rökning av cigaretter och barnleukemi (Whitehead, 2016). 
Trots att överlevnaden hos barn som drabbas av cancer har ökat väsentligt de senaste 
decennierna är cancer den mest förekommande sjukdomsrelaterade dödsorsaken hos 
barn i åldrar upp till 15 år (Nilbert, 2013). 

Leukemi och lymfom utgör cirka 35 procent av cancerdiagnoserna som drabbar barn, 
cirka 25 procent drabbas av hjärntumörer och resterande procent utgörs av andra 
solida tumörformer (Björk, 2015; Socialstyrelsen, 2013). Det som sker då barn 
drabbas av leukemi är att det blir en onormal tillväxt av omogna vita blodkroppar där 
de i sin tur tränger undan de normala benmärgscellerna. Detta resulterar ofta i att 
barnen får ett lågt antal vita-, röda blodkroppar samt trombocyter vilket i sin tur leder 
till symtom som trötthet, feber, smärta, blekhet och plötslig uppkomst av blåmärken 
(Björk, 2015). Sjuksköterskan ska verka för jämlik vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014) och det finns nationella vårdplaneringsgrupper för barn 
som drabbas av cancer, en av dessa grupper inriktar sig på att vården för barn med 
leukemi ska vara just jämlik. Syftet med gruppens arbete är att se till att drabbade 
barn får den högsta kvalité av omvårdnad och behandling. Kvalitén på omvårdnad och 
behandling ska vara jämlik oavsett vart i Sverige barnet vårdas och ska vara av högsta 
internationella klass (Svenska barnleukemigruppen, 2015). 

Enligt Garelius (2019) är leukemi inte en enda sjukdom utan ett samlingsnamn över 
olika typer av blodcancer i benmärgen. Det finns fyra huvudkategorier av leukemi: 
Akut Lymfatisk Leukemi (ALL), Akut Myeloisk Leukemi (AML), Kronisk Lymfatisk 
Leukemi (KLL) och Kronisk Myeloisk Leukemi (KML) (Hallböök, 2012; Juliusson, 
2012; Lehmann & Juliusson, 2012; Simonsson, 2012). Med akut leukemi menas att 
sjukdomsförloppet är accelererande och mer aggressivt jämfört med en kronisk 
leukemi (Ericson & Ericson, 2012). I västvärlden är den vanligaste barncancern ALL 
och utgör cirka 90 procent av dem som drabbas av leukemi (Barncancerfonden, 2015; 
Hagelin, 2008), av de som får diagnosen överlever omkring 80-90 procent (Nilbert, 
2013). Hälften av alla barn som drabbas av ALL är under 16 år (Ericson & Ericson, 
2012) och vanligen diagnostiseras barn inte förrän de är i två till fyra års ålder 
(Whitehead et al. 2016). Orsaken till varför barn drabbas av ALL är i de flesta fall 
okänd men en riskfaktor som kan ha en viss inverkan är ärftlighet (Barncancerfonden, 
2015; Hagelin, 2008). 

Barn som patienter i hälso- och sjukvården 
Sjuksköterskor lik all annan vårdpersonal har Hälso- och Sjukvårdslagen att förhålla 
sig till när de genomför omvårdnad och behandling av patienter, lagen innefattar 
därmed även barnsjukvården då lagen i sig inte gör någon skillnad på patientens ålder. 
I lagen betonas bland annat att vården ska ske med god kvalitet och respekt för 
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patientens medbestämmande och integritet (SFS 2017:30). Det var inte förrän i början 
av 1900-talet som sjuksköterskekåren väckte tanken att sjuksköterskor behöver 
specialistkompetens för att vårda barn och att särskild kunskap kring kommunikation 
och bemötande av hela familjen är viktigt inom barnsjukvården (Enskär & Edwinson 
Månsson, 2008). Enligt en rapport från 2016 framkommer det att enbart cirka 55 
procent av sjuksköterskorna som arbetar inom barncancervården har en 
specialistutbildning och att därmed fler specialistutbildade sjuksköterskor fortfarande 
behövs (Regionala cancercentrum, 2017). Studier visar att de flesta barn förlitar sig på 
och anförtror sig till sjuksköterskorna när de är inlagda på sjukhuset, de blir därmed 
viktiga personer i deras liv. Under den första tiden då barnet är under diagnostisering 
är det viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar både barnet och föräldrarna då de är 
i behov av extra stöd och uppmärksamhet, det har visat sig att det ofta finns ett större 
behov i början av sjukdomen än i senare stadier (Gunter & Duke, 2018; Han et al., 
2011; Morrison et al., 2016). Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskapen om att 
barn inte är små vuxna utan de är människor som befinner sig i olika utvecklingsfaser 
vilket resulterar i att barnets förmåga att förstå och ta in information varierar kraftigt 
(Ygge, 2015). Barn har andra behov än vad vuxna har, det är därför viktigt att svårt 
sjuka barn vårdas på en barnavdelning av personal som har kompetens för att möta 
deras behov. Även miljön behöver vara särskilt anpassad. Jämfört med en vanlig 
avdelning för vuxna bör det dels finnas plats för föräldrar och syskon men också 
lekrum för de yngre barnen och andra utrymmen som är mer anpassade för de äldre. 
Att det finns möjlighet till någon form av lekterapi är också viktigt, många 
barnavdelningar och barnsjukhus har idag möjlighet att erbjuda barnen lekfulla 
aktiviteter för att barnen ska kunna få en bättre tillvaro (Ygge, 2015). 

Det framkommer enligt forskning att barns välbefinnande påverkas negativt av att 
spendera en längre tid på sjukhus, ju fler dagar barnen behöver vara inlagda desto 
större påverkan har det på deras livskvalité (Fardell et al., 2017; Han et al., 2011). 
Sjukhustiden har en tendens att kännas långtråkig, särskilt om barnen har en dag med 
lite eller ingen ork till aktivitet. En sådan dag kan upplevas gå mycket långsamt då 
barnen beskriver känslan av att de enbart äter, får injektioner och sover hela dagarna 
(Han et al., 2011). Att barn plötsligt tvingas att gå från att vara ett fullt friskt barn till 
att ha drabbats av leukemi är både en stor och svår omställning. Det är viktigt att 
barnen får gott om tid till att acceptera sin nya livssituation och sin sjukdom för att så 
småningom kunna hitta acceptans, målet är att sjukhuset i den mån det går ska kunna 
kännas som ett andra hem (Han et al., 2011). 

Barn reagerar olika inför olika procedurer beroende på ålder och tidigare upplevelser. 
Edwinson Månsson (2015) beskriver att barnen kan kategoriseras följande: de yngsta 
(1-3 år), förskolebarn (4-6 år), skolbarn (7-12 år) och tonåringar (13-18 år). De yngsta 
barnen har svårt att förstå varför de befinner sig på sjukhus och har en stor 
separationsångest och rädsla för att inte få vara med sina föräldrar. Förskolebarn 
känner ofta rädsla inför att sjukvårdspersonal ska inkräkta på deras personlighet och 



 

 4 

är mer sårbara för stress än tidigare, trots att de är mer självständiga nu än vad de 
tidigare har varit är föräldrarna fortfarande en stor trygghet. Skolbarn känner ofta 
skuldkänslor inför sin sjukdom och upplever många gånger att de tvingas att vistas på 
sjukhus av sina föräldrar som ett straff, barnen börjar ha lättare för att känna trygghet 
tillsammans med andra än sina föräldrar som till exempel hos sjukvårdspersonalen. 
Tonåringar finner det ofta jobbigt att vara mitt emellan barn och vuxen, det finns en 
rädsla när det kommer till att förlora kontrollen, få förändrat utseende och att bete sig 
annorlunda i sociala sammanhang, det finns även en tendens till förnekelse av 
sjukdomen (Edwinson Månson, 2015). Enligt Han et al. (2011) känner barn med 
leukemi mycket oro kring framtiden avseende skola, utseende, vänner och familj. En 
annan vanligt förekommande rädsla hos barnen är rädslan för den fysiska smärtan 
som vissa undersökningar kan innebära. 

Förr i tiden såg barnsjukvården annorlunda ut och det har skett radikala förändringar 
jämfört med på 1800-talet till idag. Föräldrarna fick inte träffa sina barn som var 
inlagda på sjukhuset och var inte delaktiga i den vård som bedrevs (Enskär & 
Edwinson Månsson, 2008). Det var inte förrän på 1950-talet som den engelska 
psykiatrikern John Bowlby fick i uppdrag av Världsorganisationen (WHO) att studera 
hur barns hälsa påverkades av separationen som skedde mellan barn och föräldrar 
under sjukdomsvistelser, detta blev en historisk vändpunkt för barnsjukvården. Det 
blev friare riktlinjer gällande besök och vården skulle ske på ett mer individuellt plan 
än tidigare samt att mammor och barn skulle helst inte separeras utan vara 
tillsammans (Enskär & Edwinson Månsson, 2008). Idag ser vården annorlunda ut där 
det anses naturligt att föräldrarna är med sitt barn på sjukhuset och de ses även som en 
stor resurs för sjukvården eftersom föräldrarna skapar trygghet för barnet. Att vara 
förälder till ett sjukt barn och ständigt vara närvarande kan vara svårt, det är därför 
viktigt att sjuksköterskan försöker i den mån det går att underlätta för föräldrarna att 
kunna vara så närvarande och delaktiga som möjligt i barnets vård (Ygge, 2015). 
Föräldrars behov och vad som är viktigt för dem i samband med barnets 
sjukhusvistelse innefattar enligt Hallström (2015a) bland annat: att känna trygghet, att 
ha en god kommunikation med personalen, att ha kontroll, att få vara närvarande och 
att få avlastning och stöd. Det gäller att sjuksköterskan uppmärksammar och försöker 
tillgodose både barnets och föräldrarnas behov och önskemål, både det uttalade och 
det outtalade (Hallström, 2015a; Morrison et al., 2016). Det går inte att förbise att 
föräldrarna har en betydande roll i vård av barn, oavsett ålder. Det är föräldrarna som 
känner barnet bäst och fungerar som en medlare när barnet har svårt att uttrycka sig 
(Hallström, 2015a; Holm, Patterson, Gurney, 2003). 

Kommunikation i omvårdnad av svårt sjuka barn 
Enligt Broberg (2015) och Gunter & Duke (2018) är kommunikation en viktig 
grundsten i omvårdnad av svårt sjuka barn för att ge ökad trygghet, kommunikationen 
bör omfatta hela familjen. Det är viktigt att ha kunskap om att barn kommunicerar på 
olika sätt, det uttryck som vuxna ofta använder sig av behöver inte alltid vara det mest 
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optimala i kommunikationen med ett barn (Broberg, 2015; Edwinson Månson, 2015). 
En av sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad omvårdnad (McCance & 
McCormack, 2015) vilket innebär att sjuksköterskan bör anpassa kommunikationen 
för det specifika barnet och den unika situation barnet befinner sig i (Broberg, 2015). 
Förmedling av information ska ske i avskildhet utan några yttre störningar där 
sjuksköterskan ska lyssna aktivt och uppmuntra både barnet och föräldrarna att ställa 
frågor, det kan även vara av vikt att efter varje möte sammanfatta vad som sagts och 
vad som blivit överenskommet (Hallström, 2015b). Broberg (2015) framhåller att det 
finns många forskare som anser att välinformerade barn upplever mindre stress och 
kan därmed anpassa sig bättre till den situation barnet befinner sig i men att 
forskningsläget är tudelad gällande om välinformerade barn upplever mindre stress 
inför en procedur eller ej, att det snarare kan bli tvärtom. Edwinson Månson (2015) 
beskriver dock att barn som fått god information innan en obehaglig procedur 
samarbetar och hanterar situationen bättre och har större tillit till personalen än barn 
som inte fått lika omfattande information. Barn har lättare att hantera ärlig 
information kring vad som väntar, än överraskande händelser (Edwinson Månson, 
2015). Det är sjuksköterskans ansvar att förmedla både anpassad och lämplig 
information (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), sjuksköterskan behöver då ha 
tänkt igenom och bearbetat den information som ska ges då det är viktigt att den ges 
direkt till barnet, är enkel att förstå och förmedlar ett lugn (Broberg, 2015). Det är 
därför viktigt att sjuksköterskan känner barnet så att sjuksköterskan kan anpassa 
informationen till det specifika barnet. Konflikten som både sjuksköterskor och 
föräldrar kan uppleva är att de vill att barnet ska vara välinformerad så barnet kan 
förstå vad som ska hända men det svåra i det är att inte väcka onödig oro som 
förvärrar situationen (Broberg, 2015). Förutom att det är viktigt med bra information 
från sjuksköterskans håll upplever många föräldrar som har svårt sjuka barn att det är 
värdefullt att möta andra familjer som befinner sig i liknande situationer (Broberg, 
2015; Gunter & Duke, 2018). Barnen upplever även att det är viktigt att få möjlighet 
till att leka med andra sjuka barn på avdelningen, detta är någonting som kan få 
barnen att må bättre (Han et al., 2011). Sjuksköterskan har här en central roll att 
hjälpa både barn och föräldrar att erhålla ett gott socialt stöd (Broberg, 2015, Gunter 
& Duke, 2018; Morrison et al., 2016). 

Problemformulering 
Det krävs ett stort känslomässigt engagemang av sjuksköterskan vid vård av barn med 
leukemi som i tidig ålder genomgår en livskris. Arbetet är komplext då barn har olika 
behov och befinner sig i olika utvecklingsstadier samtidigt som föräldrarna behöver 
omfattande information och stöd. Genom att öka kunskapen kring sjuksköterskans 
omvårdnad av barn med leukemi och därmed uppmärksamma sjuksköterskans roll i 
samband med denna vård ökar det förutsättningarna för att kunna ge en god vård. 
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Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans omvårdnad av barn med 
leukemi. 

Metod 
Examensarbetet är genomfört som en allmän litteraturstudie enligt Forsberg och 
Wengström (2015). 

Datainsamling 
Inledningsvis gjordes datainsamlingen med hjälp av ostrukturerade sökningar för att 
få en överblick inom det valda problemområdet (Friberg, 2017). Efter dessa sökningar 
konstaterades att det inte fanns tillräckligt med studier inom det först valda 
problemområdet som då inriktade sig på sjuksköterskans omvårdnad av barn med 
Akut Lymfatisk Leukemi (ALL). Därefter gjordes en modifiering av 
problemformuleringen och syftet med litteraturstudien som innebar att istället 
fokusera på sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi. Strukturerade 
sökningar gjordes därefter med nya sökord vilket ledde till en större målgrupp och fler 
publicerade studier kring området, sökorden beskrivs i tabell 1. Sökorden 
formulerades först på svenska och översattes därefter till engelskans motsvarigheter 
med hjälp av Karolinska Institutets databas Svensk MeSH. Sökningar gjordes i 
databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO då dessa ansågs vara lämpliga för 
litteraturstudiens syfte, eftersom de innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & 
Wengström, 2015). Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle redovisa studier av 
sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi och att barnen skulle vara i åldrarna 
0-18 år. Exklusionskriterier var vuxna som överlevt barnleukemi, översiktsartiklar 
och artiklar med medicinsk inriktning. 

Cinahl och PsycINFO 

Sökorden som användes i databaserna Cinahl och PsycINFO var: nurs* AND 
leukemia AND child* som skrevs som fritext. Trunkering användes för att utöka 
sökningen och för att få med alla böjelser av ordet, även booleska operatorn AND 
användes för att koppla ihop söktermerna (Östlundh, 2017), se tabell 2. Begränsningar 
som valdes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara vetenskapligt 
granskade originalartiklar samt vara publicerade under tidsperioden 2012-2019 (se 
tabell 2). Ett flertal försök gjordes med användandet av Subject Headings och 
Thesaurus i sökningarna men det resulterade i artiklar som inte hade lika hög relevans 
till litteraturstudiens syfte då majoriteten av artiklarna som sökningarna gav var 
medicinskt inriktade. Därefter gjordes fritextsökningar vilket ledde till fler relevanta 
artiklar vars resultat riktade in sig på omvårdnad och beskrivna upplevelser. I Cinahl 
resulterade sökningen i 69 antal träffar där samtliga titlar lästes och av dessa lästes 28 
abstrakt. Sedan granskades 10 artiklar där sex valdes ut som resultatartiklar (se tabell 
2). I PsycINFO blev det 76 antal träffar där samtliga titlar lästes och av dessa lästes 17 
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abstrakt. 10 artiklar granskades som sedan ledde till tre resultatartiklar (se tabell 2). 
Utöver dessa sökningar gjordes ytterligare en sökning i Cinahl med fritexten: 
Children undergoing cancer treatment describe their experiences of comfort in 
interviews and drawings. Sökningen gjordes på grund av att artikeln hittades via 
granskning av en tidigare skriven litteraturstudie och var relevant att ha med som 
resultatartikel. Den hittades inte vid första sökningen och fick därför sökas på 
manuellt. 

PubMed 

Sökorden som användes i databasen PubMed var: nursing [Mesh] AND leukemia 
[Mesh]. Begränsningar som valdes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 
vara publicerade under tidsperioden 2012-2019 samt innefatta barn från 0-18 år. I 
PubMed resulterade sökningen i 17 antal träffar där samtliga titlar och abstrakt lästes. 
Vidare granskades tre artiklar varav en blev resultatartikel (se tabell 2). 

Sammanfattning 

Samtliga sökningar i databaserna gav totalt 163 antal träffar där alla titlar lästes, av 
dessa 163 träffar lästes totalt 63 abstrakt. I Cinahl och PsycINFO valdes att inte läsa 
100 abstrakt då titlarna på artiklarna bedömdes och dess innehåll värderades då inte 
vara relevant för studiens syfte. Efter att ha läst 63 abstrakt valdes 24 artiklar att 
granskas vidare, 13 artiklar valdes bort i granskningen på grund av att deras resultat 
inte hade ett innehåll som motsvarade studiens syfte. De resterande 11 artiklar 
kvalitetsgranskades sedan enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och 
blev litteraturstudiens resultatartiklar. Kvalitetsgranskningen resulterade i 10 artiklar 
som bedömdes vara av hög kvalitet (grad I) och en artikel bedömdes ha medelhög 
kvalitet (grad II). 

Databearbetning 
Samtliga resultatartiklar bearbetades och analyserades ett flertal gånger enligt 
Forsberg och Wengströms (2015) beskrivning för innehållsanalys, först enskilt och 
sedan gemensamt, artiklarna sammanställdes därefter i tabell 3 under rubriken 
Artikelöversikter. Efter djupare bearbetning av artiklarnas resultat markerades med 
hjälp av en överstrykningspenna delar av texten som bedömdes besvara 
litteraturstudiens syfte (Friberg, 2017). Samtliga artiklar var skrivna på engelska och 
var tvungna att översättas till svenska, även detta gjordes först enskilt och sedan 
gemensamt. För att få en bättre översikt över artiklarnas resultat användes en 
whiteboardtavla där de textavsnitt som bedömdes besvara syftet först skrevs upp. 
Likheter och skillnader analyserades och därefter skapades teman som slutligen efter 
diskussion resulterades i tre kategorier: Sjuksköterskors och barns användande av 
lekfulla kommunikationsmedel, Sjuksköterskors information och stöd till barnen och 
Sjuksköterskors information och stöd till föräldrarna. 
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Forskningsetiska överväganden 
Helsingforsdeklarationen tydliggör att deltagarnas omsorg alltid måste gå föra både 
vetenskapens och samhällets intresse av forskningen (World Medical Association, 
2018). Enligt Kjellström (2017) finns forskningsetiken främst till för att värna 
människors värde och rättigheter, den ska fungera som ett skydd för alla människor 
som på något sätt medverkar i studier. Människor ska bemötas med respekt oavsett 
om de väljer att delta i en studie eller ej, de ska själva få fatta beslut gällande om de 
först och främst vill medverka men även känna sig fria till att avsluta sin medverkan i 
studien oavsett anledning. Då studier görs på barn är det viktigt att respektera om ett 
barn inte vill delta oavsett föräldrarnas vilja. Alla barn oavsett ålder har rätt att få 
information som är anpassad till barnets kunskapsnivå (Kjellström, 2017). 

Vid kvalitetsgranskning av de 11 resultatartiklarna framkom det att 10 av dessa var 
etiskt granskade, samtliga artiklar beskriver att deltagarna fick ge sitt godkännande 
antingen skriftligt eller muntligt. I Aburn och Gotts (2014) studie tas det inte upp om 
den är etisk granskad eller ej men det framkommer tydligt i artikeln att deltagarna gav 
sitt medgivande till att delta i studien. 

Resultat 
Sjuksköterskors och barns användande av lekfulla 
kommunikationsmedel 
I sex studier framkom det att leken var ett viktigt kommunikationsmedel vid 
sjuksköterskors omvårdnad av barn med leukemi (Albuquerque Soares, da Silva, 
Gallindo Cursino & Garcia Bezerra Goes, 2014; Altay, Kilicarslan-Toruner & Sari, 
2017; Bettle, Latimer, Fernandez & Hughes, 2018; Rindstedt, 2014; Witt et al., 2019; 
Ångström-Brännström & Norberg, 2014). Barnen använde fantasi och humor på olika 
sätt för att lättare kunna hantera sjukdomens alla svårigheter och de utmaningar den 
förde med sig (Albuquerque Soares et al., 2014; Rindstedt, 2014; Witt et al., 2019). 
Med hjälp av sjuksköterskors olika typer av lekfulla strategier kunde barnen lättare 
behålla ett lugn under undersökningar som kunde upplevas som obehagliga 
(Albuquerque Soares et al., 2014; Rindstedt, 2014; Ångström-Brännström & Norberg, 
2014), detta medförde i sin tur att sjuksköterskorna lättare kunde utföra sina 
arbetsuppgifter då barnen var mer samarbetsvilliga (Albuquerque Soares et al., 2014). 
Både föräldrarna och sjuksköterskorna såg hur barnens användande av fantasi och lek 
påverkade barnen positivt gällande att utveckla nya copingstrategier som gjorde det 
lättare för barnen att hantera sin sjukdom. Om det inte gavs möjlighet till lek och 
samspel med andra barn på avdelningen kunde det hämma barnets förmåga att hantera 
sociala sammanhang, både när det gällde samspel i lek men även hantering av 
konflikter (Witt et al., 2019). Leken gjorde att de obehagliga procedurerna blev mer 
normaliserade och avdramatiserade för barnen. Det hjälpte även att de blev 
uppmuntrade av sjuksköterskorna till att leka med andra barn på avdelningen som 
resulterade i att de fick en bättre tillvaro trots smärta och nedstämdhet (Bettle et al., 



 

 9 

2018; Ångström-Brännström & Norberg, 2014). Då föräldrarna till barnen inte hade 
möjlighet att vara närvarande uttryckte barnen att de kände sig trygga med 
sjuksköterskorna som fanns på avdelningen. De uppskattade då sjuksköterskorna tog 
sig tid att leka en stund eller då de kom in på barnens rum för att småprata (Ångström-
Brännström & Norberg, 2014). 

Sjuksköterskor använde sig av humor i barnens omvårdnad, det framkom även att 
barnen tyckte det var lättare att ta till sig information när sjuksköterskor kombinerade 
den med humor (Rindstedt, 2014; Ångström-Brännström & Norberg, 2014). Exempel 
på hur humor kunde användas var att kalla apparater eller annan teknisk utrustning 
som användes vid olika behandlingar eller procedurer för roliga namn. Barnen kunde 
även få vara med och ge förslag (Rindstedt, 2014). På en pediatrisk 
onkologiavdelning användes skämt dagligen, det kunde handla om lekfulla 
improvisationer, dramatiseringar eller uppträdanden. Det var inte bara barnen och 
sjukvårdspersonalen som engagerade sig utan även föräldrarna kunde ibland vara med 
och medverkade, vilket uppskattades av barnen. Barn kunde med hjälp av rollspel öka 
känslan av kontroll genom att testa på ombytta roller med sjuksköterskan, detta 
utmanade barnets sätt att tänka och gav ett nytt perspektiv på vad omvårdnaden 
innebar (Rindstedt, 2014).  Enligt Albuquerque Soares et al. (2014) använde 
sjuksköterskorna sig av lek för att lättare komma åt och förstå barnens olika sätt att 
tänka för att i sin tur lättare kunna förmedla kunskap om deras sjukdom. Ett exempel 
som framkom i Rindstedts (2014) studie var att sjuksköterskan kunde hjälpa barnet att 
avdramatisera procedurer som involverade nålar. Det gjordes genom att plocka fram 
allt material som behövdes för utförandet och tillsammans med barnet prata kring de 
olika objekten på ett lekfullt sätt. Barnet fick även testa på en form av rollspel där 
barnet fick en docka att öva på, dockan hade precis som barnet en central venkateter 
inopererad. Detta resulterade i att barnet inte tyckte proceduren i sig var lika 
obehaglig som tidigare. 

Sjuksköterskan gav lustgas vid lumbalpunktion samtidigt som sjuksköterskan 
berättade en historia under ingreppet. Barnet skulle då blunda och fantisera, detta 
hjälpte barnet att lättare ta sig igenom ingreppet som i många fall innebar en stor 
rädsla (Rindstedt, 2014). Innan ingreppet skulle sjuksköterskan ha kommit överens 
med barnet om vad barnet tyckte om och uppskattade att höra. Ett exempel som 
framkom i studien var att ett barn tyckte om nöjesfält, sjuksköterskan hjälpte då 
barnet under lumbalpunktionen att blunda och fantisera om att sitta i en berg- och 
dalbana och känna alla känslor detta skulle kunna medföra samtidigt som barnet fick 
lustgas. Detta var något som uppskattades och underlättade hela ingreppet, från början 
till slut (Rindstedt, 2014). 

Även om leken i de flesta fall visade sig göra stor nytta och uppskattades av barnen 
framgick det att det fanns undantag som var viktigt för sjuksköterskan att ha i åtanke. 
Vid vård i livets slutskede fyllde leken inte samma funktion som tidigare. Barnen 
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uppskattade då hellre att få familjens stöd och närhet, det var mer fokus på att det 
skulle vara en lugn och harmonisk miljö snarare än att leken skulle stå i samma fokus 
som den tidigare gjort (Albuquerque Soares et al., 2014). 

Sjuksköterskors information och stöd till barnen 
I två studier framkom det att barnen uppskattade att få omfattande information av 
sjuksköterskorna gällande allt som hade med behandlingar, undersökningar, 
läkemedelshantering och sjukdomen i övrigt att göra (Han, Liu & Xiao, 2017; Xie, 
Shan, Niu, Chen & Wang, 2016). Xie et al. (2016) beskrev att barnen upplevde att de 
hade lite till ingen förståelse kring vad lumbalpunktion innebar eller hur det skulle gå 
till. I deras intervjuer med barnen framkom det att den bristande informationen 
skapade rädsla för smärta och döden. I intervjuerna berättade barnen hur läkare och 
sjuksköterskor pratade över deras huvuden till deras föräldrar och hur de upplevde att 
de har rätt till samma information trots att de är barn. 

Sjuksköterskorna sökte ständigt efter strategier för att kunna ge bästa möjliga 
information och stöd som passade varje barn och det var viktigt att ha i åtanke att alla 
barn har olika behov. Sjuksköterskorna beskrev att de försökte hitta något specifikt 
för varje barn som kunde distrahera barnet i påfrestande situationer (Bettle et al., 
2018). Barnen sökte efter någon form av känslomässigt stöd hos personer i deras 
närhet som de anförtrodde sig åt i stunder då de kände sig nedstämda. Av 
sjukvårdspersonalen var det främst sjuksköterskorna de vände sig till (Han, Liu & 
Xiao, 2017). Genom att barnen fick uppmuntran och stöd av sjuksköterskorna kunde 
de lättare bemästra sina rädslor, minska den mentala stressen, förbättra sitt 
självförtroende och sin självkänsla (Han, Liu & Xiao, 2017; Lin, Zhou, Zhang & 
Houng, 2016). Det visade det sig att barnen fick reducerad ångestnivå då 
sjuksköterskorna fokuserade på att de skulle hjälpa barnen med stress-, 
problemhantering, uppmuntring till återupptagande av aktiviteter samt att stärka 
användandet av deras sociala stöd (Lin et al., 2016). Med hjälp av att barnen fick 
uttrycka sig genom att rita, skriva och berätta om sin sjukdomssituation fick 
sjuksköterskorna en bättre insikt i barnens värld vilket i sin tur även ledde till 
reducerad ångestnivå hos barnen (Altay et al., 2017). 

Det visade sig att sjuksköterskorna hade en betydande roll i barnens vård genom stöd 
och förmedlan av trygghet (Han, Liu & Xiao, 2017; Lin et al., 2016; Rindstedt, 2014; 
Ångström-Brännström & Norberg, 2014). Tack vare att det fanns en ringklocka vid 
varje säng upplevde barnen trygghet genom vetskapen om att de alltid kunde ringa på 
klockan så kom en sjuksköterska förbi. Barnen visste på så sätt att det alltid fanns en 
sjuksköterska i närheten när de behövde hjälp med något eller bara ville ha någon att 
prata med (Ångström-Brännström & Norberg, 2014). Enligt Rindstedt (2014) kunde 
sjuksköterskor erbjuda böner före varje behandling om så önskades, detta skedde 
främst till barn och föräldrar som vände sig till andlighet och religion. 



 

 11 

Enligt Aburn och Gott (2014) varierade det hur mycket information föräldrarna ville 
att deras barn skulle få. En del tyckte det var bra att sjuksköterskor berättade allt för 
deras barn oavsett ålder, att det var bra att barnet fick detaljerad information gällande 
allt som pågick så att barnet visste precis vad som hände och om möjligt vad allt 
innebar. Xie et al. (2016) beskrev hur barnen önskade att bli bemötta av 
sjukvårdspersonalen, de uttryckte att det var viktigt att sjuksköterskorna var ärliga vid 
informering. Barnen önskade att det skulle finnas en god kommunikation med fokus 
på deras känslor samt att sjuksköterskan skulle trösta, förklara och uppmuntra dem i 
samband med undersökningar (Xie et al., 2016). Det fanns föräldrar som var mer 
restriktiva och själva ville vara med och bestämma hur mycket information deras barn 
skulle få och om barnet skulle få information ville de bestämma när det skulle ske. 
Föräldrarna var rädda för att informationen skulle göra mer skada än nytta (Aburn & 
Gott, 2014). 

Sjuksköterskors information och stöd till föräldrarna 
I tre studier framkom det att föräldrarna uppskattade den information och det stöd 
som sjuksköterskorna gav i samband med barnets sjukhusvistelser (Aburn & Gott, 
2014; Bettle et al., 2018; Forsey, Salmon, Eden och Young, 2013). Genom 
kontinuerlig information samt genom att ge kunskap om barnets sjukdom till 
föräldrarna kunde detta göra att barnet inte behövde spendera mer tid på sjukhuset än 
vad som var nödvändigt. För att detta skulle vara möjligt behövde föräldrarna lära sig 
att uppmärksamma barnets signaler för smärta som var typiska för sjukdomen, för att 
kunna ge bästa möjliga stöd och omvårdnad hemma. De behövde även lära sig 
rutinerna för läkemedelsbehandling och vanliga biverkningar så att detta kunde skötas 
hemifrån i allra största mån (Bettle et al., 2018). Enligt Forsey et al. (2013) kunde 
föräldrarna få det stödet de behövde då de upplevde att läkarna och sjuksköterskorna 
tillsammans kunde ge en helhet. Läkarna bistod med stöd genom att ge information 
och hjälpa föräldrarna att se framsteg i sjukdomens förlopp medan sjuksköterskorna 
använde sig av ett mer emotionellt stöd och skapade en annan typ av relation än vad 
läkarna gjorde. Föräldrarna kände att de kunde vända sig till läkarna med frågor 
gällande sjukdomen i sig och till sjuksköterskorna gällande exempelvis känslomässiga 
problem, rädslor eller andra saker som föräldrarna kunde uppleva som genanta. 
Föräldrarna upplevde även att det var sjuksköterskorna som alltid fanns nära till 
hands. Till skillnad till läkarna ansåg sjuksköterskorna att det ingick i deras jobb att 
alltid vara närvarande för att kunna svara på frågor och ge stöd både på plats men 
även via telefon och såg inga problem med att behöva svara på samtal från oroliga 
föräldrar mitt i natten för att minska deras oro för deras barn (Forsey et al., 2013). 
Sjuksköterskorna hjälpte även föräldrarna att prata med deras barn de gånger då 
föräldrarna fann det svårt (Bettle et al., 2018). Många föräldrar upplevde att det var 
viktigt med en kontinuerlig kontakt med en och samma sjuksköterska, det gjorde den 
svåra situationen mer hanterbar och trygg. Även sjuksköterskorna uttryckte att det var 
viktigt med kontinuitet, att det skulle finnas en kontaktsjuksköterska som skulle vara 
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tillgänglig under hela sjukdomsförloppet för att kunna bygga bästa möjliga relation 
(Aburn & Gott, 2014; Bettle et al., 2018). 

Sjuksköterskorna gav stöd till föräldrarna att hjälpa sitt sjuka barn vilket i sin tur gav 
en trygghet för barnet och föräldrarna men även sjuksköterskorna. Vid information 
om sjukdomen till föräldrarna använde sig sjuksköterskorna av repetition, 
påminnelser och förstärkning. Det var även viktigt för sjuksköterskorna att föräldrarna 
kände sig fria till att ställa frågor (Aburn & Gott, 2014; Bettle et al., 2018; Forsey et 
al., 2013). Föräldrarna upplevde diagnostiseringen av sjukdomen som överväldigande 
då det kändes som att de snabbt behövde gå från att inte ha någon kunskap om 
sjukdomen till att behöva lära sig allt och bli grundligt insatt i vad sjukdomen innebar 
(Aburn & Gott, 2014). Det som underlättade för föräldrarna mitt i all oro och stress 
kring sjukdomen var att etablera en god kontakt med sjuksköterskorna, i vissa fall 
upplevdes sjuksköterskorna som en i familjen som föräldrarna hade stark tillit till 
(Bettle et al., 2018; Forsey et al., 2013). Enligt Forsey et al. (2013) var 
sjuksköterskorna tvungna att försöka behålla ett professionellt förhållningssätt och en 
bra balans vid stöttning av föräldrarna då det fanns en risk att föräldrarna blev 
beroende av sjuksköterskans dagliga stöd och närvaro i längre utsträckning än vad 
som var nödvändigt. 

Från att först känna sig överväldigad vid diagnostiseringen kunde föräldrarna 
succesivt känna sig mer till freds och ta till sig kunskap kring barnets omvårdnad. 
Föräldrarna upplevde även att kommunikationen mellan vårdpersonalen var bra vilket 
innebar att all involverad personal hade förståelse för barnet och barnets behov, detta 
var en stor trygghet för föräldrarna. Sjuksköterskan upplevdes kämpa dygnet runt för 
att varje barn skulle få det så bra som möjligt (Aburn & Gotts, 2014; Bettle et al., 
2018). Det framkom att sjuksköterskorna förlitade sig lika mycket på föräldrarna som 
föräldrarna förlitade sig på sjuksköterskorna när det kom till att det skulle vara en god 
kommunikation kring barnets mående. Likaväl som sjuksköterskorna skulle informera 
föräldrarna om barnets tillstånd var det lika viktigt att föräldrarna meddelade 
sjuksköterskorna om de skulle lägga märke till något avvikande (Bettle et al. 2018). 

I Aburn och Gotts (2014) studie framkom det att föräldrarna fick god information då 
alla föräldrar till barn som drabbades av Akut Lymfatisk Leukemi (ALL) fick ett 
kuvert med information om sjukdomen som främst innehöll information om barnets 
sjukdomstillstånd, nödvändig vård i hemmet, generella tecken att vara observant på 
samt tecken som skulle tyda på att barnet behövde akutsjukvård. Trots denna 
sammanställning framkom det att föräldrarna kunde sakna information om 
exempelvis infektioner och dess påverkan (Aburn & Gott, 2014). De kände även att 
det behövdes mer avsatt tid till att sitta ned och diskutera tillsammans med 
sjuksköterska och läkare om barnets sjukdom utan barnets närvaro (Aburn & Gott, 
2014; Witt et al., 2019). 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Databaserna som valdes var Cinahl, PubMed och PsycINFO då dessa innehåller 
vetenskapliga artiklar med inriktning på omvårdnadsforskning och därmed ansågs 
vara lämpliga för litteraturstudiens syfte, detta kan öka studiens trovärdighet (Friberg, 
2017). I samtliga databaser användes begränsningen att artiklarna skulle vara 
publicerade under tidsperioden 2012-2019 för att resultatet av litteraturstudien skulle 
bestå av så nya studier som möjligt, detta ökar litteraturstudiens pålitlighet. Varför 
beslutet togs att välja just tidsperioden 2012-2019 var då sökningen begränsades till 
fem år blev det inte tillräckligt med material och när sökningen ändrades till 10 år var 
det inte stor skillnad på antal sökträffar. Slutsatsen blev att tillräckligt många artiklar 
kunde väljas ut som resultatartiklar när begränsningen var satt mellan tidsperioden 
2012-2019. Ämnesord valdes att användas i PubMed för att få fram relevanta artiklar 
som motsvarade litteraturstudiens syfte. Fritext användes i Cinahl och PsycINFO då 
ämnesorden resulterade i en majoritet av artiklar med medicinsk inriktning vilket inte 
var relevant för litteraturstudiens syfte. Ett flertal artiklar återfanns i både PubMed 
och PsycINFO (se tabell 2), att artiklarna var dubbletter kan ses som en styrka. En 
extra sökning gjordes i Cinahl på grund av att en manuellt identifierad artikel inte 
framkom i den genomförda sökningen med de sökord som användes. Artikelns 
resultat hade i den manuella sökningen lästs igenom och bedömts ha relevant innehåll 
för litteraturstudiens syfte. 

Litteraturstudiens resultat bygger på artiklar från Sverige (2), Storbritannien, 
Tyskland, Turkiet, Kina (3), Brasilien, Nya Zealand och Canada. Då resultatet 
omfattar fem olika världsdelar inkluderas fler aspekter kring leukemi vilket kan ses 
som en styrka. Då merparten av artiklarna som ingår i resultatet beskriver studier 
gjorda utanför Sverige skulle överförbarheten till svenska barn som drabbas kunna 
begränsas men ungefär hälften av artiklarna beskriver studier gjorda i Europa vilket 
ses som en styrka gällande överförbarheten till svenska barn. Ett flertal artiklar 
innehåller omfattande citat från deltagarna vilket ökar trovärdigheten och minskar 
risken för tolkning. Majoriteten av artiklarna var kvalitativa då de angås vara mest 
lämpliga med tanke på litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015). Valet 
gjordes att ha med två kvantitativa artiklar då de stärkte resultatet i de kvalitativa 
artiklarna. Det kan ses som en styrka att det finns både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar i resultatet. 

I litteratursökningen identifierades 163 artiklar där samtliga titlar lästes igenom, titlar 
som bedömdes ha ingen eller låg relevans till syftet valdes direkt bort. Vid osäkerhet 
kring titelns relevans relaterat till syftet lästes artikelns abstrakt och därefter togs ett 
nytt beslut om artikeln skulle väljas bort eller ej. Betydelsefulla artiklar kan därmed 
ha missats i första selekteringen då vissa titlar kan ha varit missvisande relaterat till 
syftet, detta kan ses som en svaghet. Det fanns flera artiklar som efter genomläsning 
av titlar och abstrakt bedömdes vara av relevans för litteraturstudiens syfte men som 
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inte gick att komma åt i fulltext. Orsakerna till detta var antingen att biblioteket på 
Högskolan i Halmstad inte hade tillgång till artiklarna enligt avtal eller att artiklarna 
var så pass nya att de enbart förekom i elektronisk form med tillhörande abstrakt. 
Denna begränsning kan ses som en svaghet i litteraturstudien då relevanta studier kan 
ha missats. 

I databearbetningen granskades resultatartiklarna med stöd av Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall. Samtliga resultatartiklar ansågs ha en god vetenskaplig 
kvalité då alla utom en artikel var av grad I, den artikeln som var av grad II var enbart 
en procent från att bli grad I vilket kan ses som en styrka. Samtliga artiklar var 
skrivna på engelska och det krävdes därför en översättning till svenska med hjälp av 
tolkning av text, översättningen var något som först gjordes individuellt men som 
sedan gemensamt diskuterades till nådd konsensus. Ett flertal artiklar fokuserade på 
Akut Lymfatisk Leukemi (ALL), dessa artiklar kom upp på databaserna trots att 
sökordet enbart var leukemi. Beslutet togs att ha med artiklarna då 90 procent av 
leukemidrabbade barn i västvärlden har diagnosen ALL (Barncancerfonden, 2015). 
Majoriteten av litteraturstudiens resultat bygger på länder i västvärlden vilket anses 
styrka valet att inkludera artiklarna med fokus på barn med ALL. 

Resultatdiskussion 
Sjuksköterskors och barns användande av lekfulla kommunikationsmedel 

I fem studier framkom det att det fanns en positiv inställning till sjuksköterskors och 
barns användande av lekfulla kommunikationsmedel. Att använda lek som strategi 
underlättade för sjuksköterskorna att förstå barnens behov samt att öka barnens 
förståelse kring deras sjukdom och de kunde på så sätt lättare hantera de obehagliga 
och smärtsamma procedurerna (Albuquerque Soares et al., 2014; Bettle et al., 2018; 
Rindstedt, 2014; Witt et al., 2019; Ångström-Brännström & Norberg, 2014). Barn har 
olika sätt att kommunicera på men ett sätt som brukar fungera bra hos de flesta barn 
är att kommunicera genom lek. Det är därför viktigt som sjuksköterska att ha både 
kunskap och förståelse kring hur lek kan användas som ett kommunikationsmedel 
(Edwinson Månson, 2015). Detta stärks också av forskning som visar att lek är ett bra 
sätt att förbereda barnen på inför de procedurer som de behöver genomgå på grund av 
deras sjukdom (Forsner & Nilsson, 2014; Edwinson Månson, 2015). Med hjälp av lek 
skapas ett sammanhang i omvårdnaden där det ges utrymme för sjuksköterskorna att 
lättare förstå barnens värld, barnen får också möjligheten att ta till sig kunskap på ett 
pedagogiskt sätt vilket innebär att barnen lättare kan känna sig förstådda och uppleva 
ökad förståelse om den vård de får. 

Sjuksköterskorna uppmuntrade barnen till att leka med andra barn på avdelningen för 
att de skulle bibehålla det sociala samspelet och hantering av eventuella konflikter 
(Bettle et al., 2018; Witt et al., 2019). Att få möjlighet till att leka med andra barn är 
enligt såväl Han et al. (2011) som Ygge (2015) en viktig komponent för att underlätta 
barnens tid på sjukhuset. Enligt Albuquerque Soares et al. (2014) var lek någonting 
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som var uppskattat och användbart i vården men det fanns undantag då leken inte 
längre gjorde lika stor nytta för barnen, detta var då de befann sig i vård i livets 
slutskede där all ork istället gick till att vara med familjen. Detta stärks i Shea och 
Bennett Kanareks (2013) fallstudie där det framkommer att sjuksköterskan bör vara 
medveten om den mentala påfrestningen som barnet utsätts för i vård i livets 
slutskede, och istället för att fokusera på att förmedla information på ett lekfullt sätt så 
är det viktigt att se till att barnet får utrymme för att prata om sina känslor kring 
döden. I omvårdnad av leukemidrabbade barn kan lek användas som ett medel för att 
barnet ska få en bättre tillvaro under sin sjukhusvistelse men med det krävs det att 
sjuksköterskan är lyhörd och tar hänsyn till att barnets intresse och ork kan variera. 

Sjuksköterskors information och stöd till barnen 

I tre studier framgick det att barnen alltid uppskattade att få information, det framgick 
inte att något barn upplevde att information som rörde sin sjukdom var något negativt 
som väckte oro och rädsla utan att informationen var enbart kopplat till trygghet (Han, 
Liu & Xiao, 2017; Xie, Shan, Niu, Chen & Wang, 2016; Ångström-Brännström & 
Norberg, 2014). I en av studierna beskrev dock barnen att de upplevde att 
informationen som gavs inför lumbalpunktion var bristfällig vilket resulterade i att 
barnen saknade förståelse kring ingreppet och därmed kände oro och rädsla. Det fanns 
vidare en önskan hos barnen att informationen skulle ges direkt till dem då de 
upplevde att både sjuksköterskorna och läkarna pratade över deras huvuden till deras 
föräldrar (Xie et al., 2016). Broberg (2015) stärker vikten av att information ska ges 
direkt till barnet, detta för att inte missförstånd ska uppstå och för att barnet inte ska 
känna onödig oro. I en av studierna framkom det att vissa föräldrar kunde känna ett 
behov av att bestämma vad för information deras barn skulle få, detta på grund av 
rädsla för att informationen skulle få en negativ effekt på deras barn (Aburn & Gott, 
2014). Detta kan bli ett etiskt dilemma i omvårdnadssituationer för sjuksköterskan då 
barnet uttrycker att det är i behov av information men där föräldrarna vill skydda sitt 
barn i rädsla att för mycket information kan göra mer skada än nytta. Detta stärks av 
Broberg (2015) som menar att det lätt uppstår en konflikt som både sjuksköterskor 
och föräldrar kan uppleva avseende att barnet ska få god information kring en 
procedur som barnet finner obehaglig men att denna information inte ska väcka 
onödig oro. Sjuksköterskan behöver förhålla sig till Hälso- och Sjukvårdslagen som 
innefattar att ha respekt för patientens medbestämmande och integritet oavsett ålder 
på patienten (SFS 2017:30). Forskning indikerar att välinformerade barn upplever 
mindre stress och därmed hanterar obehagliga procedurer bättre (Broberg, 2015; 
Edwinson Månson, 2015). Trots detta finns det, menar Broberg (2015), en osäkerhet 
kring om välinformerade barn upplever mindre stress inför en procedur eller om detta 
snarare kan leda till ökad stress. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har barn 
oavsett ålder rätt till information om deras hälsotillstånd samt om procedurer barnet 
ska genomgå. Enligt Forsner och Nilsson (2014) blir barn mer tillfreds då de blivit väl 
informerade och fått möjligheten att förbereda sig. Sjuksköterskan har ett ansvar för 
att respektera Patientsäkerhetslagen gällande att ge information till barnet, att göra det 
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utan att äventyra en god omvårdnadsrelation med barnets föräldrar kan därmed vara 
problematiskt. 

I fem studier framkom det att stödet från sjuksköterskorna ansågs vara viktigt för 
barnen (Aburn & Gott, 2014; Han, Liu & Xiao, 2017; Lin et al., 2016; Rindstedt, 
2013; Ångström-Brännström & Norberg, 2014). Genom att sjuksköterskorna gav stöd 
resulterade det i reducerad ångestnivå (Altay et al., 2017; Han, Liu & Xiao, 2017; Lin 
et al., 2016) och barnen kunde bättre hantera sina rädslor (Han, Liu & Xiao, 2017; Lin 
et al., 2016). Det var viktigt att sjuksköterskorna ständigt valde lämpliga strategier för 
att kunna stödja barnen på bästa sätt, det gällde då att ha i åtanke att varje barn är 
unikt och har olika behov (Bettle et al., 2018). Att anpassa stödet till varje enskilt barn 
ingår i personcentrerad omvårdnad som är en av sjuksköterskans kärnkompetenser, 
detta innefattar att sjuksköterskan ska anpassa stödet utefter barnets förutsättningar 
och behov (McCance & McCormack, 2015). När sjuksköterskan i sin omvårdnad är 
lyhörd på det enskilda barnets behov av stöd kan det stärka barnets tillit och 
förtroende för sjuksköterskan. Detta kan resultera i att barnet förlitar sig på 
sjuksköterskan och får därmed lättare att utbyta tankar och funderingar som tynger. 

Sjuksköterskors information och stöd till föräldrarna 

Det framkom i tre studier att föräldrarna tyckte det var viktigt att få god information 
och stöd av sjuksköterskorna i samband med barnets sjukhusvistelse. Genom detta 
upplevde föräldrarna att de inte kände sig lika hjälplösa utan kunde vara ett bättre stöd 
för sitt barn (Aburn & Gott, 2014; Bettle et al., 2018; Forsey et al., 2013). För att 
barnet inte skulle behöva spendera mer tid på sjukhuset än vad som var nödvändigt 
fick föräldrarna kunskap om barnets sjukdom och hantering av medicinering samt att 
de fick lära sig att uppmärksamma barns typiska signaler för smärta. Tanken var att 
kunskapen skulle ge föräldrarna så pass stor trygghet att de kände att de klarade av att 
utföra omvårdnad hemma (Bettle et al., 2018). Att barn inte ska spendera mer tid på 
sjukhus än vad som är nödvändigt stärks av Fardell et al. (2017) och Han et al. (2011) 
då de framhåller att en längre sjukhusvistelse har en negativ påverkan på barns 
livskvalité. Enligt Smith et al. (2018) upplever föräldrar att information innebär makt 
och ju mer information de får om sitt barns sjukdom desto lättare kan de lära sig 
hantera den. Kunskapen föräldrar får resulterar i att de upplever större kontroll över 
situationen och kan då ha lättare för att ge sitt barn det stöd och omsorg det behöver 
(Smith et al., 2018). Sjuksköterskan kan tillsammans med föräldrarna öka barnets 
livskvalité genom att sjuksköterskan i sin omvårdnad bistår med information och stöd 
till föräldrarna. 

Föräldrarna upplevde att läkarna och sjuksköterskorna hade en god kommunikation i 
vårdandet och att de tillsammans gav en helhet. Läkarna bistod med information och 
stöd gällande sjukdomen och sjuksköterskorna med övrig information såsom svar på 
frågor som upplevdes enligt föräldrarna vara genanta, sjuksköterskorna upplevdes 
vara ett mer emotionellt stöd. När föräldrarna märkte av teamkänslan mellan 
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sjuksköterskorna och läkarna gav detta en ökad trygghet gällande den vård som 
bedrevs (Forsey et al., 2013). Detta stärks av Berlin (2015) som beskriver teamarbete 
som en av sjuksköterskans kärnkompetenser där sjuksköterskan ska samverka i team 
med all berörd vårdpersonal för att kunna erbjuda bästa möjliga vård. Jämfört med 
hur barnsjukvården bedrevs förr är det idag viktigt att sjuksköterskan även arbetar 
som ett team tillsammans med föräldrarna för att öka både säkerheten och kvalitén av 
barnets omvårdnad (Hallström, 2015a; Lundqvist, 2015; Ygge, 2015). Det var inte 
bara föräldrarna som förväntade sig information från sjuksköterskorna, det framkom 
att sjuksköterskorna även förväntade sig information från föräldrarna för att inte gå 
miste om viktig information gällande barnets hälsa (Bettle et al., 2018). Det framkom 
även i två studier att både föräldrarna och sjuksköterskorna tyckte det var viktigt med 
kontinuitet, att det skulle finnas en och samma kontaktsjuksköterska tillgänglig under 
hela sjukdomsförloppet. Detta för att föräldrarna skulle kunna få bästa möjliga stöd 
och kunna skapa en trygg relation med sjuksköterskan vilket ansågs leda till en god 
ömsesidig kommunikation (Aburn & Gott, 2014; Bettle et al., 2018). Att kontinuitet 
är viktigt i vårdandet stärks även av Nadeau, Pinner, Murphy & Belderson (2017) och 
Wang et al. (2017). Detta visar tydligt att kontinuitet och en god kommunikation 
mellan sjuksköterskan och barnet och dess föräldrar krävs för att barnet ska få bästa 
möjliga omvårdnad. 

Konklusion och implikation 
Litteraturstudiens resultat visade att det var viktigt att sjuksköterskan hade god 
kunskap kring användandet av lekfulla kommunikationsmedel i omvårdnaden. Det 
framkom också att sjuksköterskan ska ge god information och stöd till det 
leukemidrabbade barnet samt även till föräldrarna för att kunna främja barnets hälsa 
under vårdtiden. Med hjälp av lekfulla strategier i omvårdnaden kunde sjuksköterskan 
lättare kommunicera med barnen, det skapade trygghet och underlättade smärtsamma 
och obehagliga procedurer. Att även barnen själva använde sig av lekfulla strategier 
underlättade deras hantering av sjukdomen. Utöver leken var det viktigt för barnen att 
få fullvärdig information av sjukvårdspersonalen kring sin sjukdom för att kunna få 
en bättre förståelse kring allt vad sjukdomen innebar. Kontinuerlig information och ett 
gott stöd till föräldrarna var viktiga aspekter i omvårdnaden för att de i sin tur skulle 
kunna ge sitt barn bästa möjliga stöd. Sjuksköterskan hade en betydande roll för 
barnen, det var sjuksköterskan de ofta vände sig till för att få trygghet och stöd de 
stunder då barnens föräldrar inte kunde vara närvarande. 

Sjuksköterskor som arbetar med leukemidrabbade barn behöver fördjupad kunskap 
och utbildning gällande barns och föräldrars olika behov för att kunna ge bästa 
möjliga vård. Det behövs därför mer forskning om vilka strategier som är bäst 
lämpade att använda sig i omvårdnaden avseende sjuksköterskors och barns lekfulla 
kommunikationsmedel och avseende sjuksköterskors information och stöd till barn 
med leukemi och deras föräldrar i samband med omvårdnad. En sådan forskning 
skulle kunna användas av såväl sjuksköterskestudenter som yrkesverksamma som 
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stöd för att bedriva evidensbaserad omvårdnad av barn med leukemi och deras 
föräldrar.
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

Sökord Cinahl PsycINFO PubMed 

Sjuksköterska, 
sjuksköterskor, 

Nurs* (fritext) Nurs* (fritext)  

Leukemi Leukemia (fritext) Leukemia (fritext) Leukemia [Mesh] 

Barn Child* (fritext) Child* (fritext)  

Omvårdnad Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) Nursing [Mesh] 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

Siffror inom parentes anger antal dubbletter av resultatartiklar.

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

190321 Cinahl 

Sökord: Nurs* (fritext) AND leukemia 
(fritext) AND child* (fritext) 
Limits: English language, Peer 
reviewed, Published Date: 2012-2019 69 28 10 6 

190321 PubMed 

Sökord: Nursing [Mesh] AND leukemia 
[Mesh] 
Limits: English language, Published 
Date: 2012-2019, child: birth-18 years 17 17 (1) 3 1 

190321 PsycINFO 

Sökord: Nurs* (fritext) AND leukemia 
(fritext) AND child* (fritext) 
Limits: English language, Peer 
reviewed, Published Date: 2012-2019 76 17 (2) 10 3 

190321 Cinahl 

Sökord: Children undergoing cancer 
treatment describe their experiences of 
comfort in interviews and drawings  
(fritext) 1 1 1 1 

Totalt   163 63 24 11 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Aburn, G. & Gott, M. (2014). Education given to parents of children newly diagnosed with acute 
lymphoblastic leukemia: the parent’s perspective. Pediatric Nursing, 40, 243-256. Hämtad från 
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/ehost/detail/detail?vid=14&sid=fd65056d-261c-
4125-85f2-d406e215b323%40pdc-v-
sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=103907387&db=cin20 

Land  
Databas 

Nya Zealand 
Cinahl 

Syfte Syftet var att belysa föräldrarnas perspektiv vid nydiagnostiserade barn med ALL. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod, Grounded Theory. 

Urval 12 föräldrar till barn med nydiagnostiserad ALL. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer samt via telefon, ljudinspelning. 

Dataanalys Transkribering och kodning. 

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats • En del föräldrar tycker att det är viktigt att sjuksköterskor informerar barnen gällande allt 
som pågår, alla detaljer kring sjukdomen och aktuella behandlingar. 

• En del föräldrar är restriktiva gällande om all information ska ges till barnen eller inte. 
• Föräldrar uppskattar god information och stöd från sjuksköterskor. 
• Kontinuitet skapar trygghet. 
• Föräldrar kan känna sig överväldigade vid diagnostisering av barnets sjukdom gällande 

allt de måste lära sig. 
• Det kan vara viktigt att föräldrar får möjlighet att diskutera barnets sjukdom med läkare 

och sjuksköterska utan barnets närvaro. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Albuquerque Soares, V., da Silva, L. F., Gallindo Cursino, E. & Garcia Bezerra Goes, F. (2014). 
The use of playing by the nursing staff on palliative care for children with cancer. Revista Gaucha 
de Enfermagem, 35, 111-116. doi: http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2014.03.43224 

Land  
Databas 

Brasilien  
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva sättet sjuksköterskan använde lek inom palliativ vård av barn med cancer 
samt att analysera för- och nackdelar med lek som redskap. 

Metod:  
Design 

Beskrivande kvalitativ studie. 

Urval 11 sjuksköterskor. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer, ljudinspelade.  

Dataanalys Tematisk analys. 

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats • Leken kan vara ett viktigt kommunikationsmedel för barn. 
• Leken kan underlätta kommunikationen mellan barn och sjukvårds personal. 
• Leken kan göra att barn lättare hanterar stressfulla och smärtsamma procedurer. 
• Leken kan göra att sjuksköterskan lättare förstår barns behov. 
• Lek kan underlätta förmedling av kunskap om barnets sjukdom. 
• Ett undantag då lek inte behöver vara lika uppskattat är då barn befinner sig i vård i livets 

slutskede. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Altay, N., Kilicarslan-Toruner, E. & Sari, C. (2017). The effect of drawing and writing technique 
on the anxiety level of children undergoing cancer treatment. European Journal of Oncology 
Nursing, 28, 1-6. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2017.02.007  

Land  
Databas 

Turkiet 
PsycINFO 

Syfte Att fastställa rit- och skrivteknikens effekt på ångestnivån hos barn som genomgår 
cancerbehandling på sjukhuset. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ studie med kvasiexperimentell design. 

Urval 30 barn i åldrarna 9-16 år som var inlagda på sjukhus och hade genomgått minst två omgångar av 
cellgiftsbehandling. 

Datainsamling Enskilda intervjuer med barn under användandet av ritning och skrivning samt ömsesidigt 
berättande (mutual storytelling) fördelat under fem dagar. 

Dataanalys Wilcoxon test. 

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats • Med hjälp av att barn får rita och skriva gällande sin livssituation kan sjuksköterskan få 
en bättre insikt i barnens värld vilket i sin tur kan resultera en reducerad ångestnivå. 

• Leken kan vara ett viktigt kommunikationsmedel för barn. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Bettle, A., Latimer, M., Fernandez, C. & Hughes, J. (2018). Supporting parents’ pain care 
involvement with their children with acute lymphoblastic leukemia: a qualitative interpretive 
description. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 35, 43-55. doi: 
http://dx.doi.org/10.1177/1043454217727518 

Land  
Databas 

Canada 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva föräldrars och sjuksköterskors perspektiv gällande orsaker till smärta hos 
barn diagnostiserade med ALL samt vad föräldrarna gjorde för att minska barnets smärta. 

Metod:  
Design 

Beskrivande kvalitativ studie. 

Urval Åtta sjuksköterskor och 10 föräldrar till barn diagnostiserade med ALL. 

Datainsamling Enskilda intervjuer med åtta sjuksköterskor och 10 föräldrar. 

Dataanalys Tematisk analys. 

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats • Föräldrar uppskattar god information och stöd från sjuksköterskor. 
• Kontinuitet skapar trygghet. 
• Leken kan vara ett viktigt kommunikationsmedel för barn 
• Leken kan göra att barn lättare hanterar stressfulla och smärtsamma procedurer. 
• Sjuksköterskan ska sträva efter att hitta strategier som fungerar på varje enskilt barn och 

situation för att bättre förstå barnets behov. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 5 

 

 

Referens Forsey, M., Salmon, P., Eden, T. & Young, B. (2013). Comparing doctors’ and nurses’ accounts 
of how they provide emotional care for parents of children with acute lymphoblastic leukaemia. 
Psycho-Oncology, 22, 260-267. doi: 10.1002/pon.2084 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva och jämföra skillnaden mellan läkare och sjuksköterskors hantering av 
emotionell vård av föräldrar till barn diagnostiserade med leukemi. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ intervjustudie. 

Urval 16 läkare och 14 sjuksköterskor. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer via mail eller i möte med deltagarna samt ljudinspelade intervjuer. 

Dataanalys Kvalitativ analysmetod med anonymisering. 

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats • Föräldrar uppskattar god information och stöd från sjuksköterskor. 
• Sjuksköterskor och läkare kan tillsammans ge en helhet gällande stöd och information. 
• Sjuksköterskan kan bistå med ett mer emotionellt stöd än läkare. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Han, J., Liu, J-E. & Xiao, Q. (2017). Coping strategies of children treated for leukemia in China. 
European Journal of Oncology Nursing, 30, 43-47. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2017.08.002 

Land  
Databas 

Kina 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att beskriva copingstrategier samt önskade copingstrategier hos kinesiska barn 
diagnostiserade med leukemi under deras sjukhusvistelse. 

Metod:  
Design 

Beskrivande kvalitativ studiedesign. 

Urval 29 barn diagnostiserade med leukemi. 

Datainsamling Intervjuer 

Dataanalys Kippendorf’s innehållsanalys. 

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats • Barn uppskattar att få information om deras sjukdom. 
• Barn är i behov av en god kommunikation med sjuksköterskan. 
• Barns ångest kan reduceras genom sjuksköterskans uppmuntran och stöd. 
• Sjuksköterskan har en betydande roll i barns vård gällande förmedlan av trygghet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Lin, H., Zhou, S., Zhang, D. & Houng, L. (2016). Evaluation of nurse-led management program to 
complement the treatment of adolescent acute lymphoblastic leukemia patients. Applied Nursing 
Research, 32, 1-5. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2016.08.001 

Land  
Databas 

Kina 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utvärdera en sjuksköterskeledd arbetsmodell vid vård av tonåringar diagnostiserade 
med ALL och sjuksköterskornas inverkan av deras livskvalitet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ randomiserad kontrollerad studie (RCT). 

Urval 73 tonåringar diagnostiserade med ALL. 

Datainsamling Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) och The European Organization for Research and 
Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30). 

Dataanalys Statistisk analys som sedan jämfördes med hjälp av t-test och chi-square test. 

Bortfall Finns men inget betydande. 

Slutsats • Barns ångest kan reduceras genom sjuksköterskans uppmuntran och stöd. 
• Sjuksköterskan har en betydande roll i barns vård gällande förmedlan av trygghet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Rindstedt, C. (2014). Children’s strategies to handle cancer: a video ethnography of imaginal 
coping. Child: Care, Health & Development, 40, 580-586. doi: 
http://dx.doi.org/10.1111/cch.12064  

Land  
Databas 

Sverige 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka olika sätt som föräldrar, sjuksköterskor och annan vårdpersonal stödjer 
barn i deras copingstrategier. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie med videoetnografisk metod. 

Urval Fem barn i åldrarna 2-16 år som var diagnostiserade med ALL. 

Datainsamling 93 timmars videoinspelade interaktioner mellan barn, föräldrar och vårdpersonal. Även 
observationer och fältnoteringar. 

Dataanalys Teoretisk analys. 

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats • Leken kan vara ett viktigt kommunikationsmedel för barn. 
• Leken kan göra att barn lättare hanterar stressfulla och smärtsamma procedurer. 
• Leken kan göra att sjuksköterskan lättare förstår barns behov.  
• Leken kan underlätta kommunikationen mellan barn och sjukvårds personal.  
• Lek kan underlätta förmedling av kunskap om barnets sjukdom. 
• Rollspel kan öka barns känsla av kontroll och ge nya perspektiv. 
• Sjuksköterskan ska sträva efter att hitta strategier som fungerar på varje enskilt barn och 

situation för att förstå barnets behov. 
• Sjuksköterskan kan erbjuda böner före behandling för att förmedla trygghet till barn och 

föräldrar. 
• Sjuksköterskan har en betydande roll i barns vård gällande förmedlan av trygghet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Witt, S., Escherich, G., Rutkowski, S., Kappelhoff, G., Frygner-Holm, S., Russ, S., Bullinger, M. 
& Quitmann, J. (2018). Exploring the potential of a pretend play intervention in young patients 
with leukemia. Journal of Pediatric Nursing, 44, 98-106. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.pedn.2018.11.010 

Land  
Databas 

Tyskland 
Cinahl 

Syfte Syftet var att 1) belysa föräldrars och sjukvårdspersonals uppfattning gällande cancerdrabbade 
barns resurser, belastning och förmåga till lek. 2) Tillämpa lek efter barnens behov med hjälp av 
föräldrarnas och vårdpersonalens återkoppling. 

Metod:  
Design 

Semistrukturerade intervjuer med kvalitativ design. 

Urval 15 sjukvårdspersonal och 13 föräldrar med barn som var diagnostiserade med leukemi. 

Datainsamling Individuella intervjuer. 

Dataanalys Deduktiv och induktiv kodning. Cohens kappa analys. 

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats • Leken kan vara ett viktigt kommunikationsmedel för barn. 
• Leken kan hjälpa barn att utveckla nya copingstrategier. 
• Leken kan göra att barn lättare hanterar stressfulla och smärtsamma procedurer. 
• Vid brist på lek kan barns förmåga till samspel och konflikthantering hämmas. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Xie, A., Shan, Y., Niu, M., Chen, T. & Wang, X. (2016). Experience and nursing needs of school-
age children undergoing lumbar puncture during the treatment of acute lymphoblastic leukaemia: 
a descriptive and qualitative study. Journal of clinical nursing,26. 3328-3335. doi: 
10.1111/jocn.13680 

Land  
Databas 

Kina 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva erfarenheter och omvårdnadsbehov hos kinesiska skolbarn diagnostiserade 
med ALL under lumbalpunktion. 

Metod:  
Design 

Beskrivande kvalitativa studie. 

Urval 21 barn diagnostiserade med ALL i åldrarna 7-12.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys Elo och Kyngas analysmodell.  

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats • Barn uppskattar att få information om deras sjukdom. 
• Barn är i behov av en god kommunikation med sjuksköterskan. 
• Vid bristande information kan barn uppleva rädsla för smärta och döden. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

  

Referens Ångström-Brännström, C. & Norberg, A. (2014). Children undergoing cancer treatment describe 
their experiences of comfort in interviews and drawings. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 
31, 135-146. doi: 10.1177/1043454214521693 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelsen av välbefinnande hos barn i åldrarna 3-9 år som genomgick 
cancerbehandling. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ intervjustudie. 

Urval Nio barn diagnostiserade med cancer. 

Datainsamling Intervjuer och teckningar från barnen. 

Dataanalys Induktiv kvalitativ analys. 

Bortfall Fanns ej. 

Slutsats • Leken kan vara ett viktigt kommunikationsmedel för barn. 
• Leken kan göra att barn lättare hanterar stressfulla och smärtsamma procedurer. 
• Sjuksköterskan kan vara barns trygghet då föräldrarna inte har möjlighet att närvara. 
• Sjuksköterskans användande av humor vid förmedling av kan underlätta barns förståelse. 
• Sjuksköterskan har en betydande roll i barns vård gällande förmedlan av trygghet. 
• Kontinuitet skapar trygghet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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