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Sammanfattning 

I Sverige får ungefär 300 barn varje år en cancer diagnos. Allmänheten har höga krav 

på sjuksköterskor som vårdar barn med cancer och det är sjuksköterskorna som har 

ansvar för barnets omvårdnad. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda barn med cancer. Metoden var en litteraturstudie som 

innehöll en analys av 12 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. För att genomföra denna litteraturstudie har en femgradig metod använts. 

Resultatet av de analyserade artiklarna gav följande tema; sjuksköterskors upplevelse 

av att arbeta på en barncanceravdelning, sjuksköterskors upplevelse av stöd och 

sjuksköterskors upplevda behov vid vårdandet av cancersjuka barn. Resultatet visade 

att sjuksköterskorna upplevde det som krävande att arbeta på en barncanceravdelning 

på grund av att det inte fanns tillräckligt med personal, stress och skiftarbete. Det är 

av yttersta vikt att det finns stödprogram, utbildningsmöjligheter och tillfällen till att 

bearbeta sina yrkesrelaterade känslor på en barncanceravdelning.  
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Abstract 

In Sweden, about 300 children every year gets a cancer diagnosis. The community 

have high demands on the nurses who care for children with cancer and it is the 

nurses who have responsibility for the child’s care. The aim of the study was to 

describe nurses experiences of caring for children with cancer. The method was a 

literature review which contained 12 scientific articles by both qualitative and 

quantitative method. To carry out this study has a five-point method been used. The 

results of the analyzed articles gave the following themes: nurses experience of 

working on a children's cancer department, nurses experience of support and nurses 

perceived needs in the care of children with cancer.   The results showed that the 

nurses felt that it was demanding to work at a children's cancer department because 

there was not enough staff, stress and shift work. It is crucial that there are support 

programs, training opportunities and the chance to work through their professional 

feelings on a children's cancer department. 
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Inledning 

I Sverige får ungefär 300 barn en cancerdiagnos varje år (Gustavsson, Kogner & 

Heyman, 2013). Barn som diagnostiseras med cancer är oftast mellan ett och sex år 

gamla (Gatta et al., 2008). Behandlingstiden är lång och barnet behöver tillbringa 

mycket tid på sjukhuset, vilket kan vara påfrestade för det cancersjuka barnet och dess 

familj. Rädslan för svåra biverkningar och komplikationer av en behandling kan vara 

krävande för en cancerdrabbad familj. Överlevnaden bland barn med cancer är cirka 

75 % (Gatta et al., 2008). 

Ångström-Brännström och Norberg (2014) beskriver att i vårdandet av cancersjuka 

barn har sjuksköterskor ansvar för barnets omvårdnad. Sjuksköterskor ska informera 

och förklara för det cancersjuka barnet om sjukdomen och behandlingen. Långa 

behandlingstider på sjukhuset kräver att sjuksköterskorna skapar en god relation med 

barnet och dess familj. Sjuksköterskor kan skapa relationer till det cancersjuka barnet 

genom humor, tröst och genom att vara en trygghet för barnet. Hendrickson-

Ferguson, Sawin, Montgomery, Dupree, Phillips- Salimi, Carr och Haase (2015) 

beskriver att arbetet på en barncanceravdelning kan vara väldigt påfrestande och 

ångestfyllt för sjuksköterskor eftersom de i sitt arbete kommer se det sjuka barnet i 

smärtor och få uppleva barn som har svåra biverkningar av mediciner. Enligt Enskär 

(2012) beskriver sjuksköterskor att det är viktigt att hålla sig uppdaterade om senaste 

forskning och ha reflektioner med sina kollegor för att öka sina kunskaper avseende 

omvårdnad av barn med cancer. 

Bakgrund 

Barncancer 

I en frisk människokropp sker det en jämvikt av nybildning av celler. Cellerna byts ut 

i kroppens vävnader och gamla celler elimineras. Orsaken till att det uppkommer 

cancerceller i kroppen beror på att cellen genomgår en mutation och att cellen inte 

kan reparera denna mutation (Ericsson & Ericsson, 2012). De vanligaste 

cancertyperna bland barn är leukemi och tumörer på centrala nervsystemet (CNS) 

(Gustavsson et al., 2013). Robertson, Hawkins och Kingston (1994) skriver att 

överlevnaden för barncancer har ökat de senaste 40 åren. Anledningen till den ökade 

överlevnaden beror på att behandlingen har blivit mer effektiv och att forskningen 

hela tiden går framåt. Detta bekräftas i Gustavsson et al. (2013) rapport som tar upp 

att överlevnaden har ökat över tid bland cancersjuka barn. Reaman (2004) menar att 

ytterligare forskning behövs för att förbättra överlevnaden för barn med cancer. 

Barnet och familjebehovet 

Enligt barnkonventionen definieras människor som barn när de är under 18 år. Det är 

av yttersta vikt att alla beslut som rör barnet sker i barnets bästa. Barnet ska behandlas 
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rättvist och får inte diskrimineras. Alla barn har rätt att säga sin åsikt och det är viktigt 

att lyssna på barnet (Unicef, u.å). 

Darcy, Knutsson, Huus och Enskar (2014) beskriver att när ett barn drabbas av cancer 

vänds hela dess tillvaro upp och ner. Barnen uttrycker en känsla av tomhet och deras 

annars så trygga tillvaro sätts ur balans. Cullberg (2008) skriver att det sjuka barnet 

kan genomgå en psykisk kris vid en cancer diagnos, samtidigt som barnet ska följa 

med i sin utveckling och gå igenom de olika faserna som följer de olika åldrarna. 

Petersen (2013) beskriver att i ett barns utvecklingsfaser följer olika tankar och 

funderingar. Ett barn som har en cancerdiagnos tänker ofta på döden och ett liv efter 

detta. Funderingar uppkommer kring om någon kommer att komma håg barnet efter 

döden och varför barnet ska kämpa med tuffa behandlingar. Darcy et al. (2014) 

belyser att en del barn tycker att insättningen av central venkateter (CVK), är så starkt 

förknippad med sin cancerdiagnos att behandlingen av eller i CVK:n är ett trauma. 

Petersen, (2013) skriver att ibland finner barnet en andlig tro, meditation eller i vissa 

fall kan ett samtal med en nära vän vara det som krävs för ett inre lugn. 

Popp, Conway och Pantaleao (2015) beskriver att när ett barn diagnostiseras med 

cancer kommer detta ofta som en chock för hela familjen. Darcy et al. (2014)  studie 

belyser hur ett besked om en allvarlig sjukdom som cancer gör att hela familjen 

drabbas av ett trauma. Cullberg (2008) skriver att det således är viktigt att familjen 

värnar om varandras känslor, bearbetar glädje och sorg samtidigt som ett vardagligt 

liv får ta sin plats i familjen. Popp et al. (2015) studie visar att familjen till det sjuka 

barnet kan uppleva känslor som rädsla, sorg, bitterhet och hopplöshet. Enligt 

Ångström-Brännström och Norberg (2014) är det inte bara det cancersjuka barnet som 

kommer att tillbringa mycket tid på sjukhuset utan även barnets familj. Eftersom barn 

känner trygghet genom att vara nära sin familj är det viktigt att sjuksköterskan gör 

hela familjen delaktig i det cancersjuka barnets behandling.  

Sjuksköterskors arbete inom omvårdnaden av barncancer 

Sjuksköterskorna har den dagliga kontakten med det cancersjuka barnet och det är 

också de som ser vad barnet reagerar på. För sjuksköterskor är en del av det 

vardagliga arbetet att inge förtroende och arbeta för att det cancersjuka barnet ska läka 

både psykiskt och fysiskt (Darcy et al., 2014). Papadatou och Bellali (2002) beskriver 

att sjuksköterskorna ska kommunicera med det cancersjuka barnet så att barnet förstår 

sin sjukdom. Zander et al. (2010) studie visar att det är viktigt att det cancersjuka 

barnet får hjälp att bearbeta sitt tillstånd, att hitta en väg att kunna försonas och att 

kunna möta sina rädslor. I vården av ett cancersjukt barn är det viktigt att 

sjuksköterskorna tar sig tid att låta barnet få förståelse till varför vissa åtgärder måste 

göras och att barnet får tid att konfrontera sina rädslor. Petersen (2013) skriver att 

stora frågor inte alltid har ett svar men sjuksköterskorna kan hjälpa och guida barnet 
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att reda ut sina tankar. Papadatou och Bellali (2002) beskriver i sin studie att det 

cancersjuka barnet ofta har mycket smärta och det är sjuksköterskors arbete att lindra 

smärtan. Enligt Darcy et al. (2014) är det viktigt att sjuksköterskorna läser av barnet 

och gör det delaktigt i omvårdnaden och behandlingen och att barnet exempelvis får 

hjälpa till att ge sig själv mediciner. Papadatou och Bellali (2002) studie visar dock att 

sjuksköterskor tillsammans med det sjuka barnets föräldrar kan vilja skydda barnet 

genom att inte nämna dess sjukdom, vilket kan göra barnet oroligt. Papadatou och 

Bellali (2002) studier visar även att sjuksköterskor ska vara ett stöd till det 

cancersjuka barnet och dess familj. Det cancersjuka barnet känner stöd genom 

närvaro av sjuksköterskor och dessa svarar på barnets frågor.  

Mattson, Forsner, Castrèn och Arman (2013) beskriver att sjuksköterskearbetet riktar 

in sig på olika delar. Sjuksköterskornas arbete karaktäriseras av medicinhantering, 

behandlingar och provtagningar. I denna del finns det en risk att barnets individualitet 

och dess känslor glöms bort. Zander et al. 2010 beskriver att en viktig del i 

sjuksköterskors vård av det cancersjuka barnet är att kunna hantera sorg och död. 

Mattson et al. (2013) studie visar att föräldrar till cancersjuka barn kan vara rädda för 

att vara delaktiga i omvårdnaden av sitt barn och då är det viktigt att sjuksköterskor 

inkluderar föräldrarna i all vård gällande sitt barn. Sjuksköterskor ska hjälpa 

föräldrarna att skaffa sig förståelse över situationen för att minska oro och rädsla. 

Detta leder till en god omvårdnad för barnet. 

Orems omvårdnadsteori 

Om ett barn är för sjukt eller på grund av ålder inte kan tillgodose egenvårdsbehovet 

är det sjuksköterskors arbete att upprätthålla detta (Orem & Taylor, 2011). Orem 

började utveckla en omvårdnadsmodell år 1950 på grund av avsaknaden av hur 

omvårdnaden av patienter skulle utföras. Orems modell består av tre olika delar: 

Egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Egenvård är den vård patienten 

klarar av att göra själv för att öka sitt välbefinnande och upprätthålla sin hälsa. Det är 

viktigt att sjuksköterskorna låter patienterna vara med och sköta sin egenvård. 

Egenvårdbrist är om patienter inte kan utföra någon egenvård. Omvårdnadssystem 

inkluderar det sjuksköterskorna hjälper det cancersjuka barnet med i sin egenvård i 

olika situationer som kan uppstår. Orem och Taylor (2011) skriver också att 

sjuksköterskor har ansvaret för utvecklingen av omvårdnad. Orems teori ska fungera 

som ramar för hur omvårdnaden ska se ut, även forskning och utbildning inom 

omvårdnad kan även använda teorin. 

Problemformulering 

Sjuksköterskor har en stor roll i barnets cancerbehandling. Det är av yttersta vikt att 

sjuksköterskor kommunicerar, lyssnar och respekterar det cancersjuka barnet och dess 

familj. Barnet och dess familj ställer höga krav på sjuksköterskorna. Det är därför 
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viktigt att beskriva hur sjuksköterskor upplever sitt arbete med cancersjuka barn för 

att vården ska bli så bra som möjligt. 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med cancer. 

Metod 

Design 

Genomfördes genom en litteraturstudie. Det innebär att systematiskt söka, kritiskt 

granska och sammanställa litteratur inom det valda problemområdet (Forsberg & 

Wengström, 2013). Whittemore och Knafl (2005) skriver att det är viktigt att arbeta 

metodiskt för att undvika feltolkningar. För att genomföra denna litteraturstudie har 

Whittemore och Knafls (2005) fem steg använts: problemidentifikation, 

litteratursökning, dataevaluering, dataanalys och presentation.  

Datainsamling 

För att tydliggöra studiens syfte identifierades ett problemområde, vilket är det första 

steget Wittemore och Knafls (2005) beskriver. Det andra steget enligt Whittemore 

och Knafls (2005) är en litteratursökning som startades med formulering av sökord 

samt val av inklusions- och exklusionskriterier. Datainsamlingen för vetenskapliga 

artiklar söktes i de olika databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Forsberg och 

Wengström (2013) skriver att dessa databaser tillhandahåller vetenskapliga artiklar 

inom området omvårdnad. Detta gör att det är relevant till syftet. Forsberg och 

Wengström (2013) menar att trunkering (*) kan med fördel användas för att få 

tillgång till alla böjningar av orden. Genom att kombinera ämnesord och fritextord 

leder det till ett större utbud av artiklar. I enlighet med Friberg (2012) användes den 

booleska sökoperatoren AND (Bilaga A) för att få fram samband mellan sökorden 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om sjuksköterskors upplevelser. 

Forsberg och Wengström (2013) menar att språkbegränsningar bör användas och 

därför ska de vetenskapliga artiklarna vara skrivna på engelska (Forsberg & 

Wengström, 2013). Barnen som ingick i studierna skulle vara diagnostiserade med 

cancer och vara mellan 0-18 år, abstract skulle vara tillgängligt och artiklarna skulle 

vara publicerade från år 2005 till 2015. I Cinahl var dessutom inklusionskriterierna att 

de vetenskapliga artiklarna skulle vara research articles. Exklusionskriterierna var 

barn och föräldrars upplevelse av cancer.  

Totalt tre sökningar gjordes i Cinahl. I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) 

gjordes sökord i ”subject heading list” för att bilda ämnesord: Major Headings [MH]. 

Iförsta sökningen användes ämnesordet [MH] ”childhood neoplasm” som sedan 
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kombinerades med sökorden: nurse* AND experience*. Sökningen gav 62 träffar där 

alla titlar lästes. Totalt 20 abstracts lästes varav åtta gick vidare till granskning. Fem 

artiklar användes i resultatet. I andra sökningen användes ämnesordet [MH]” Pediatric 

oncology nursing” vilket kombinerades med AND experience* AND nurse*. 

Sökningen gav 36 träffar där alla titlar lästes igenom. Femton abstract lästes varav sex 

gick vidare till granskning. Fyra artiklar användes sedan i resultatet. Tredje sökningen 

gav inga resultatartiklar och därför redovisas inte denna sökning. Två sökningar 

gjordes i PubMed. I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) gjordes sökord till 

ämnesord i MESH. I första sökningen användes MESH termen "Oncology 

Nursing"[Mesh] som kombinerades med fritextorden AND experience* AND 

pediatric* AND nurse*. Sökningen gav 50 träffar där alla titlar lästes. Totalt 36 

abstracts lästes varav fyra gick vidare till granskning. Två artiklar togs med i 

resultatet. Andra sökningen gav inga resultatartiklar och därför redovisas inte denna 

sökning. Två sökningar gjordes i PsycInfo. I enlighet med Forsberg och Wengström 

(2013) gjordes sökord till ämnesord i thesaurus. I första sökningen användes 

ämnesordet MJSUB.EXACT.EXPLODE("Neoplasms") som kombinerades med 

fritextorden AND child* AND Nurse* AND Caring*. Sökningen gav 23 träffar varav 

ett abstract lästes samt gick vidare till granskning och användes i resultatet. Andra 

sökningen i PsycInfo gav inga resultatartiklar och därför redovisas inte denna sökning 

(Bilaga B). 

 

I Whittemore och Knafls (2005) tredje steg bedömdes artiklarnas kvalitet. Totalt 19 

artiklar valdes ut till granskning. För att få en överblick över artiklarnas innehåll 

lästes artiklarna först enskilt. Artiklarna granskades genom Carlsson och Eiman 

(2003) kvalitativa och kvantitativa bedömningsmall. Tolv artiklar bedömdes till grad 

I, fyra till grad II och tre bedömdes till grad III. Artiklarna diskuterades sedan 

tillsammans och 12 artiklar valdes ut. Dessa svarade mot studiens syfte. Samtliga 

resultatartiklar bedömdes till grad I, vilket indikera på hög vetenskaplig kvalité enligt 

Eiman och Carlsson (2003). Totalt 11 artiklar hade kvalitativ ansats och en artikel 

hade kvalitativ och kvantitativ ansats (Bilaga C).  

Databearbetning 

I enlighet med Whittemore och Knafls (2005) fjärde steg gjordes tolkning av 

artiklarnas resultat i förhållande till studiens syfte. Artiklarna lästes separat och 

sammanfattades på en A4 sida med fokus på artiklarnas resultat som svarade på 

litteraturstudiens syfte. Artiklarna diskuterades sedan tillsammans för att nå 

konsensus kring artiklarnas innehåll. Materialet färgkodades tillsammans för att bilda 

kategorier. Meningen med databearbetningen var att få svar på studiens syfte som 

enligt Whittemore och Knafl (2005) ligger till grund för litteraturstudiens resultat. 

Databearbetningen resulterade i sju kategorier som efter ytterligare bearbetning kunde 

bilda tre huvudkategorier.  
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Etiska överväganden 

Enligt Kjellström (2012) ska etiska principer grundläggas vid forskning inom 

humanvetenskap för att bibehålla enskilda människors integritet och trygghet. 

Kjellström (2012) beskriver även Belmontrapportens tre etiska aspekter. Första 

aspekten är rättviseprincipen som innebär att alla som är lämpliga att delta i en studie 

ska få möjlighet till detta. Andra aspekten är autonomiprincipen vilket innebär respekt 

för autonomin, människors rättigheter, frivilligt deltagande i studien och att 

deltagarna får tillräcklig med information om studien. Tredje aspekten är göra-gott 

principen vilket innebär att människor inte får komma till skada vid deltaganden i 

studier och att forskningen ska vara gynnsam för samhället (Kjellström, 2012). 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att artiklar som används i litteraturstudier bör 

redovisa etiska aspekter. De vetenskapliga artiklarna granskades utifrån hur de 

beskrivit etiska överväganden. Totalt nio artiklar var godkända av etiska kommittéer. 

De övriga tre valdes ändå ut att ta med i litteraturstudien då det var frivilligt 

deltagande i studien, deltagarna hade fått skriftlig och/eller muntlig information om 

studiens syfte och det fanns ingen risk att någon av deltagarna skulle komma till 

skada. Kjellström (2012) skriver att genom detta visade artiklarna etiska 

ställningstaganden. 

 

Resultat 

Presentation av resultatet är det Whittemore och Knafl (2005) beskrev som femte 

steget i en litteraturstudie. 

Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta på en barncanceravdelning 

Känslor 

Linder (2009) belyser att sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att de uppfyllde 

de förväntningar allmänheten har på sjuksköterskor som arbetar på en barncancer 

avdelning. Sjuksköterskorna i studien beskrev att när de började arbeta på en 

barncanceravdelning så skrämde varje liten ny sak dem. Sjuksköterskorna upplevde 

även att det var mer känslosamt att vårda ett barn än en vuxen patient. Bartholdson, 

Lützén, Blomgren och Perger (2013) beskriver att sjuksköterskorna upplevde 

maktlöshet när de tvingades göra intrång på barnets autonomi genom att gå emot 

barnets vilja, tvinga barnet genomgå behandling och när de inte lät barnet vara med 

och bestämma över sin vård. Enligt Pearson (2013) belyste sjuksköterskorna att det 

var krävande att hålla uppe den professionella fasaden när ett barn avlidit på grund av 

den relation sjuksköterskor skaffat med barnet och dess familj. Enligt Zander, Hutton 

och King (2010)  beskrev sjuksköterskor att det var känslomässigt krävande att arbeta 

på en barncanceravdelning och att det var vanligt att sjuksköterskor tog med dessa 

känslor hem.  
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Arbetsmiljö 

Bartholdson et al. (2013) skriver att sjuksköterskor upplevde att vårdpersonalen 

ibland arbetade mot olika mål. Sjuksköterskornas mål vara att lindra lidande, att 

barnet skulle ha det bekvämt och att det var viktigt att finnas där för barnet. Dessa 

perspektiv påverkade deras omvårdnadsåtgärder. Samtidigt upplevde 

sjuksköterskorna att läkarna oftast satte sina mål relaterat till medicinska åtgärder. 

Pearsons (2103) studie visar att sjuksköterskor upplevde att det saknades en plan för 

hur barncanceravdelningen skulle vara uppbyggd och vilka insatser som var lämpliga 

att använda när barnet får behandlingar, biverkningar och återfall. Zander et al. (2011) 

beskriver i sin studie att sjuksköterskorna upplevde att olika stressfaktorer på en 

barncanceravdelning var att arbeta skift, upprätthålla professionen i alla lägen och 

bemanningsfrågan. Enligt Linder (2009) upplevde sjuksköterskor det väldigt 

stressfullt att arbeta på en barncanceravdelning eftersom cancersjuka barn kräver 

avancerad vård. Bartholdson et al. (2013) beskriver i sin studie att lagarbete mellan 

professionerna är en viktig del i vårdandet av cancersjuka barn.  

Skapa en relation 

Bartholdson et al. (2013) belyser att sjuksköterskor upplevde att en viktig del i arbetet 

på en barncanceravdelning var att skapa en bra relation med det sjuka barnets 

föräldrar eftersom föräldrarna var länken mellan sjuksköterskan och barnet. Medan 

Korhonen (2013) beskriver att sjuksköterskor upplevde att det var tufft att skapa en 

relation med det cancersjuka barnet och dess familj när prognosern inte var positiv. 

Kiernan, Meyler och Guerin (2010) skriver att sjuksköterskor upplevde att de 

arbetade på frontlinjen på barncanceravdelningen eftersom det är de som informerar, 

samtalar, utbildar, involverar det sjuka barnet och dess familj och genom detta skapar 

en relation. Enligt Korhonen (2013) upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att 

bygga upp en relation till barnet och dess familj under ett tidigt skede av behandling. 

Riis Olsen och Harder (2011) skriver att sjuksköterskor upplevde att de gick längre i 

försöket att skapa goda relationer med det cancersjuka barnet än vad de gjort till 

vuxna patienter. Sjuksköterskor upplevde att det oftast var lättast att skapa relationer 

under kvällen när det var en lugnare miljö. Riis Olsen och Harder (2011) beskriver i 

sin studie att sjuksköterskorna även upplevde att föräldrarna kunde vara ett hinder 

som sjuksköterskorna måste övervinna för att nå barnet och kunna bygga upp en 

relation. Pearson (2013) beskriver att sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt för 

dem att ge barnet bästa möjliga vård eftersom denna vårderfarenhet kommer att följa 

med det sjuka barnet och dess familj livet ut.  
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Sjuksköterskors upplevelse av stöd  

Stöd till det sjuka barnet och dess familj 

Sjuksköterskor upplevde att skapandet av goda relationer är ett stöd för det sjuka 

barnet och dess familj. Som sjuksköterska är det en viktig del att inkludera hela 

familjen i omvårdnaden (Anderzén-Carlsson, Kihlgren, Skeppner & Sorlie, 2007). 

Riis Olsen och Harder (2011) skriver i sin studie att sjuksköterskor upplevde att de 

gav stöd genom förståelse och respekt för det sjuka barnets och familjens värderingar. 

Enligt Anderzén-Carlsson et al. (2007) upplevde sjuksköterskorna att det är viktigt att 

stödja barnet genom att lyssna på barnens känslor och att låta dem ställa frågor om sin 

sjukdom och behandling. Pearson (2013) skriver att den långa behandlingstiden 

innebär att sjuksköterskorna lär känna det sjuka barnet och det i sin tur förenklar 

möjligheten att ge ett personligt stöd. Ytterligare resultat av denna studie är att 

sjuksköterskorna upplevde att de saknade rätt verktyg för att stödja barnet. 

Sjuksköterskorna talade om att ge heltäckande vård genom känslomässigt och 

psykologiskt stöd. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att veta när, var och hur 

som stödet skulle ges. Enligt Kiernan et al. (2010)  upplevde sjuksköterskor att det var 

viktigt att ge ett psykosocialt stöd genom en allmän stödjande roll till patienterna, 

vilket är en stor del i vården av de cancersjuka barnet.  

Kollegialt stöd 

Bartholdson et al. (2013) skriver att sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att ge 

stöd genom att visa respekt och förtroende mot varandra som kollegor och att arbeta 

mot samma mål. Enligt Conte (2011) upplevde sjuksköterskorna att korta möten på 

arbetsplatsen är en fördel för att kunna stötta varandra i svåra situationer och 

samtidigt känna trygghet i att ventilera sina känslor med arbetskollegorna. Detta 

överensstämmer med Zander et al. (2011) som också belyser att sjuksköterskor 

upplevde att det var viktigt att samtala och lyssna på sina kollegor om sina känslor för 

att både ge och få stöd. I sjuksköterskors profession ingår också att möta sorg och att 

det då är nödvändigt att kunna visa en professionell sida gentemot anhöriga samtidigt 

som det då är viktigt att finna tröst och stöd hos kollegor (Bartholdson et al., 2013). 

Macpherson (2008) skriver i sin studie att sjuksköterskor upplevde att de kände stöd 

när de får samtala om känslor som uppkommer vid ett dödsfall av en patient. 

Sjuksköterskorna upplevde stöd genom aktivt lyssnande utan avbrott, tröstande, 

leenden, nickanden, ögonkontakt, verbala och ickeverbala stödåtgärder. 

Sjuksköterskorna kände stöd genom att dela med sig till någon som har varit med om 

professionella förluster. Mcinally, Masters och Key (2012) fann i sin undersökning att 

sjuksköterskekollegor kan ge varandra stöd genom att dela med sig av utbildning och 

erfarenheter. Enligt Linder (2009) så upplevde sjuksköterskorna i studien att det kan 

vara svårt att vara ny sjuksköterska på en barncanceravdelning bland flera erfarna 

sjuksköterskor. Flera av de erfarna sjuksköterskorna hade sitt arbetssätt som de 

upplevde fungerade bra och hade svårt att stötta och samtala med de nyanställda 
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sjuksköterskorna. Vid vård av cancersjuka barn förekommer avancerad sjukvård och 

komplexa situationer (Linder, 2009). I dessa situationer är det viktigt att få stöd av 

sina kollegor för att sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin profession (Zander et 

al., 2011). 

Sjuksköterskors upplevda behov vid vårdandet av cancersjuka barn 

Kunskap 

Enligt Pearson (2013) upplevde sjuksköterskor att bristande utbildning leder till 

känslor av osäkerhet. Utbildning behövs för att sjuksköterskor ska kunna lära sig olika 

symptom som det cancersjuka barnet kan drabbas av och hur de ska kunna vårda 

barnet om symptomen förvärras. Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att samtala 

med familjen om t.ex. indragen behandling när de inte kände sig säkra på sin kunskap. 

Pearson (2013) skriver också att sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att 

reflektera i arbetslaget om vad som kan förbättras för att öka kvalitén i vården. Linder 

(2009) beskriver i att sjuksköterskor upplevde att personlig utveckling inom 

omvårdnad ger känslor av framgång och ökat självförtroende. Sjuksköterskor 

upplevde att det var viktigt att de fick ökad kunskap inom barncancervården för att 

kunna fungera som en resurs till det sjuka barnet och dess familj. Att ge kunnig och 

effektiv undervisning till det sjuka barnet och dess familj stärker sjuksköterskors 

självförtroende. Detta resultat överensstämmer med Bartholdson et al. (2013) som 

belyser att sjuksköterskor upplever att utbildning behövs för deras personliga 

utveckling. Bristande kunskap leder till osäkerhet inom vården av cancersjuka barn 

vilket kan leda till oro hos barnen. Olmstead, Scott, Mayan, Koop och Reid (2014) 

beskriver ett exempel på sjuksköterskors upplevelse av att ha utbildning vilket ledde 

till kunskap om att använda distraktion vid utförandet av smärtsamma procedurer. 

Sjuksköterskorna upplevde denna kunskap som positiv och kände att de kunde hjälpa 

det cancersjuka barnet genom behandlingarna. 

Bearbetning 

Pearson (2013) beskriver sjuksköterskors upplevelse av professionell sorg och olika 

strategier för att bearbeta sorgen. På en barncanceravdelning släpptes det varje år ut 

en ballong för att hedra alla barn som dött under åren. Denna handling upplevdes av 

sjuksköterskorna som ett avslut. Zander et al. (2010) belyser att sjuksköterskor 

upplever att det är viktigt att bygga upp olika strategier som att samtala med någon 

om sina känslor, ta hand om sig själv samt ha personliga ritualer för att bearbeta 

känslor som uppkommer vid vård av cancersjuka barn. Conte (2011) skriver att 

sjuksköterskor som upplever professionell sorg kan få hjälp genom att 

vårdorganisationen erbjuder olika typer av träffar där sjuksköterskor kan få samtala 

om sin sorg och lyssna på andra sjuksköterskor erfarenheter. Sjuksköterskorna tyckte 

att det var tryggt att veta att de inte var ensamma om att uppleva professionell sorg.  
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Metoddiskussion  

Litteraturstudien gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Databaser 

ansågs lämpliga på grund av dess inriktning på omvårdnad.  Cinahl innehåller 

forskning kring omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. PubMed inriktar sig på 

forskning kring omvårdnad och medicin. PsycInfo innehåller psykologisk forskning 

inom omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). Begränsningar som 

användes var att artiklarna skulle vara på engelska, barnen som ingick i studierna 

skulle vara diagnostiserade med cancer och vara mellan 0-18 år, abstract skulle vara 

tillgängligt och artiklarna skulle vara publicerade från år 2005 till 2015. I Cinahl 

användes även begränsningen research article. De vetenskapliga artiklarna söktes med 

en räckvidd på 10 år. Detta kan ses som en svaghet eftersom resultatet inte bara 

bygger på den allra senaste forskningen. Arbetsmetoder utvecklas som kanske stärker 

sjuksköterskan varför upplevelser kan ändras över tid.  

Av de artiklar som valdes ut till resultatet hittades nio i Cinahl, två i PubMed och en i 

PsycInfo. I första och andra sökningen som gjorde i Cinahl användes ämnesord samt 

fritextord. Första sökningen gav 62 artiklar och andra sökningen gav 36 artiklar. Detta 

resulterade i första sökningen i fem artiklar och andra sökningen resulterade i fyra 

artiklar. Även en tredje sökning gjordes i Cinahl där ämnesordet [MH] ”childhood 

neoplasm användes och som sedan kombinerades med fritextorden nurse* AND 

caring*. Sökningen gav sju träffar. Två abstract lästes varav ingen gick vidare till 

granskning och därför presenterades detta inte i sökhistoriken. I första sökningen som 

gjordes i PubMed användes MESH term och fritextord och sökningen gav 50 artiklar 

vilket resulterade i två stycken artiklar. En andra sökning gjordes i PubMed där Mesh-

termerna ”pediatric nursing"[Mesh]) AND "neoplasms"[Mesh]) användes och 

kombinerades med fritextordet caring*. Sökningen gav 15 träffar varav tre abstract 

lästes. Ingen artikel gick vidare till granskning och därför presenterades detta inte i 

sökhistoriken. I första sökningen i databasen PsycInfo användes ämnesord som 

kombinerades med fritextord, vilket gav 23 artiklar varav en artikel gick vidare till 

resultatet.  En andra sökning gjordes även i PsycInfo där ämnesorden 

MJSUB.EXACT.EXPLODE ("Pediatrics") AND MJSUB. EXACT. EXPLODE 

("Oncology") kombinerades med fritextorden AND nurse* AND experience*. 

Sökningen gav 24 träffar där alla titlar läses och 15 abstract lästes. Ingen artikel gick 

vidare till granskning och därför redovisas inte denna sökning i sökhistoriken. För att 

försäkra oss om att inga relevanta artiklar försvann när vi använde trunkering på 

fritextorden nurse* och experience* så gjordes sökningarna om efter dataanalysen. 

Trunkering på fritextorden nurs* och experien* användes då för att få ta del av ett 

ännu större utbud av böjningar på orden som exempelvis nursing och experincing. 

Inga ytterligare relevanta artiklar till syftet hittades.  
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En styrka med studien är att samma artiklar dök upp i de olika databaserna vilket kan 

betraktas som att sökningarna var relevanta till studiens syfte. Litteraturstudien kan 

anses uppnått det Forsberg och Wengström (2013) beskriver som en studies validitet 

genom valet av sökord och valet av databaser. Reliabilitet anses ha uppnåtts då denna 

studiens metod är väl beskriven och därför lätt att upprepa och enligt Whittemore och 

Knafl (2005) följer studien en etablerad metod. Genom att använda Whittemore och 

Knafls (2005) stegvisa metod har detta underlättat arbetet med denna litteraturstudie. 

Totalt lästes 92 abstracts, 19 gick vidare till granskning varav 12 valdes ut till studiens 

resultat. Artiklarna granskades med Carlsson och Eiman (2003) kvalitativa och 

kvantitativa bedömningsmall. Samtliga resultatartiklar bedömdes till grad I, vilket 

innebar att artiklarna hade hög vetenskaplig kvalité med noggrant beskrivet syfte, 

metod, urval och resultat. Artiklar som bedömdes till grad II och III togs bort vid 

granskningen av artiklarna eftersom de inte bedömdes ha tillräckligt hög vetenskaplig 

kvalité och de artiklar som togs med i resultatet gav tillräckligt underlag för 

litteraturstudien och hade bäst kvalité. Valet att endast använda artiklar med grad I 

höjer enligt Eiman och Carlsson (2003) litteraturstudiens kvalité. Samtliga artiklar var 

kvalitativa varav en artikel även innehöll en kvantitativ del. Eftersom studiens syfte är 

sjuksköterskors upplevelse av att vårda barn med cancer kan detta förväntas. 

Artiklarna var från länderna Sverige, Danmark, Finland, Irland, Storbritannien, 

Australien och USA. Forsberg och Wengström (2013) beskriver hur man genom att 

välja artiklar från olika länder kan se en fördel i studien eftersom det ger ett 

generaliserbart resultat. Samtidigt som det kan ses som en nackdel eftersom 

sjuksköterskans upplevelse och vården kring barncancer kan vara annorlunda 

beroende på vilket land de arbetar i. Dock används artiklar i studien från länder där 

hälso-och sjukvården är likvärdig med den som ges i Sverige. I fyra artiklar deltog 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal som läkare, undersköterskor och även det 

cancerdrabbade barnets familj. Andra perspektiv än sjuksköterskornas har dock inte 

tagits med i resultatet. Det framkom i nio artiklar att de var granskade och godkända 

av en etisk kommitté. Samtliga artiklars deltagare hade fått skriftlig och/eller muntlig 

information om studiens syfte och lämnat sitt samtycke för att medverka vilket kan 

ses som en styrka i studien. 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

barn med cancer. Litteraturstudiens syfte uppnåddes genom att artiklarnas resultat 

diskuterades och delades in i de tre huvudkategorierna I Sverige får ungefär 300 barn 

varje år en cancer diagnos. Allmänheten har höga krav på sjuksköterskor som vårdar 

cancersjuka barn och det är sjuksköterskorna som har ansvar för barnets omvårdnad. 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med 

cancer. Metoden var en litteraturstudie som innehöll en analys av 12 vetenskapliga 

artiklar av både kvalitativa samt en artikel som även innehöll en kvantitativ del. 
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Resultatet av de analyserade artiklarna gav följande tema; sjuksköterskors upplevelse 

av att arbeta på en barncanceravdelning, sjuksköterskors upplevelse av stöd och 

sjuksköterskors upplevda behov vid vårdandet av cancersjuka barn. Resultatet visade 

att sjuksköterskorna upplevde det som krävande att arbeta på en barncanceravdelning 

på grund av att det inte fanns tillräckligt med personal, stress och skiftarbete. Det är 

av yttersta vikt att det finns stödprogram, utbildningsmöjligheter och tillfällen till att 

bearbeta sina professionella känslor på en barncanceravdelning 

Resultatdiskussion  

Litteraturstudien omfattade 12 vetenskapliga artiklar, 11 med kvalitativ ansats och en 

med kvalitativ och kvantitativ ansats. I resultatet framkom tre huvudkategorier som 

var: sjuksköterskors upplevelse av att arbeta på en barncanceravdelning, 

sjuksköterskors upplevelse av stöd och sjuksköterskors upplevda behov vid vårdandet 

av cancersjuka barn. I resultatet framkom även sju underkategorier som var: känslor, 

arbetsmiljö, skapa en relation, stöd till det sjuka barnet och dess familj, kollegialt 

stöd, kunskap och bearbetning.  

Sjuksköterskor måste hantera olika känslor som kan uppkomma vid vårdandet av 

cancersjuka barn (Zander et al., 2010). Tidigare forskning belyser att sjuksköterskor 

upplever känslor som frustration, hopplöshet och hjälplöshet när vården inte räcker 

till och det cancersjuka barnet avlider (Wenzel, Shaha, Klimmek & Krumm, 2011). 

Resultatet av litteraturstudien visar att sjuksköterskor upplevde maktlöshet när de 

tvingades göra intrång på barnets autonomi genom att gå emot barnets vilja, tvinga 

barnet genomgå behandling och när de inte lät barnet vara med och bestämma över 

sin vård (Bartholdson et al., 2013). I litteraturstudiens resultat framkom det även att 

sjuksköterskor som upplevde professionell sorg använde olika strategier. Dessa 

strategier kunde vara att samtala med någon om sina känslor, ta hand om sig själv, 

personliga ritualer för att bearbeta sina känslor som uppkommer vid vård av 

cancersjuka barn och olika ritualer så som att släppa ut en ballong för att minnas alla 

barn som gått bort under året (Pearson., 2013; Zander et al., 2010; Conte., 2011). 

Därför kan det vara av betydelse för sjuksköterskor att ha en rutin på sin arbetsplats 

att få samtala om sina känslor och ventilera specifika händelser. 

Sjuksköterskor som arbetar på en barncanceravdelning upplever att det är viktigt att få 

stöd genom att få uttrycka sina känslor men att möjligheten att få samtala är 

begränsad på grund av tidsbrist (Borhani, 2013). Fem studier som ingick i 

litteraturstudiens resultat beskriver sjuksköterskors upplevelse av stöd. Sjuksköterskor 

upplevde att det var viktigt att ge stöd genom att de visar respekt och förtroende för 

sina kollegor. Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att kunna ventilera sina 

känslor med sina arbetskollegor och upplevde verbala och ickeverbala stödåtgärder 

positivt (Bartholdson et al., 2013; Conte, 2011; Macpherson, 2008; Mcinally et al., 
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2012; Zander et al., 2011). Det kan vara av yttersta vikt ur ett professionsperspektiv 

att det finns olika typer av stödprogram som möjliggör att sjuksköterskor får bearbeta 

sina känslor 

Cullberg (2008) beskriver hur cancersjuka barn kan genomgå en psykisk kris under 

cancerbehandlingen. Papadatou och Bellali (2002) belyste att sjuksköterskor ska 

kommunicera med det cancersjuka barnet så att barnet förstår sin sjukdom. 

Sjuksköterskor kan vara ett stöd genom sin närvaro och i att svara på det cancersjuka 

barnets frågor. I tidigare forskning av Petersen (2013) beskrivs att ett barn som har en 

cancerdiagnos ofta tänker på döden och ett liv efter detta. Resultatet av 

litteraturstudien belyser sjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till det cancersjuka 

barnet och dess familj. Sjuksköterskorna beskriver vikten av att ge både psykiskt och 

fysiskt stöd i vården av det cancersjuka barnet (Kiernan et al., 2010; Pearson, 2013). 

Anderzén-Carlsson et al. (2007) beskrev att sjuksköterskor upplevde att det är viktigt 

att stödja barnet genom att lyssna på barnets känslor och att låta det få ställa frågor 

om sin sjukdom och behandling. Litteraturstudiens resultat visar även att 

sjuksköterskor upplevde svårigheter att veta hur stödet skulle se ut och vilka verktyg 

som de kunde använda för att ge det cancersjuka barnet stöd (Pearson, 2013).    

Ångström-Brännström och Norberg (2014) beskrev i sin studie att det cancersjuka 

barnet och dess familj kommer att tillbringa mycket tid på sjukhuset. Tidigare 

forskning av Mattson et al. (2013) visar att föräldrar till det cancersjuka barnet kan 

vara rädda för att vara delaktiga i vården av barnet. Litteraturstudiens resultat belyser 

att sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att inkludera hela familjen i det 

cancersjuka barnets vård. Sjuksköterskor upplevde även att det var viktigt att de gav 

stöd till hela familjen och att sjuksköterskor visar förståelse och respekt för familjens 

värderingar (Anderzén-Carlsson et al., 2007; Riis Olsen och Harder, 2011). 

Sjuksköterskor ska försöka hjälpa både det cancersjuka barnet och dess föräldrar att 

minska oro och rädsla (Mattson et al., 2013). 

I King, Hinds, Hassey Dow, Schum och Lees (2002) studie beskrivs det att 

sjuksköterskor upplevde det viktigt att skapa en positiv och förtroendefull relation till 

det cancersjuka barnet och dess familj eftersom sjuksköterskorna då upplevde att det 

var lättare att ge information om olika behandlingsformer. Fem studier i resultatet 

visar att sjuksköterskor upplevde att en bra relation till föräldrarna i sin tur skapade en 

bra relation till det cancersjuka barnet och att vårderfarenheten påverkades av en bra 

eller dålig relation. Sjuksköterskor upplevde att relationen påverkades av en rad olika 

faktorer som barnets cancerprognos, föräldrarnas vilja att låta sjuksköterskorna skapa 

en egen relation och tidpunkten när relationen skapas (Bartholdson et al., 2013; 

Kiernan et al., 2010; Korhonen, 2013; Riis Olsen och Harder, 2010; Pearson, 2013). I 

resultatet framkom det även att sjuksköterskor upplevde att det var krävande att hålla 

uppe den professionella fasaden när ett barn avlidit på grund av den relation 
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sjuksköterskor byggt upp med barnet och dess familj. Sjuksköterskor upplevde då att 

det var känslomässigt krävande att arbeta på en barncanceravdelning och att det var 

vanligt att sjuksköterskor tog med dessa känslor hem (Pearson, 2013; Zander et al., 

2011).  

Gallagher och Gormleys (2009) studie visar att sjuksköterskor upplever olika 

stressfaktorer vid arbetet på en barncanceravdelning, exempelvis kan det vara 

otillräckligt med personal, roterande skift och scheman. Resultatet av litteraturstudien 

visar att skiftarbete, upprätthållandet av professionen i alla lägen, samt den 

avancerade vården av det cancersjuka barnet och bemanningsfrågan var olika 

stressfaktorer som sjuksköterskor upplevde på en barncanceravdelning (Linder, 2009; 

Zander et al., 2011). Bartholdson et al. (2013) skriver att sjuksköterskor upplevde att 

vårdpersonalen ibland arbetade mot olika mål.  

Robertson et al. (1994) beskrev i sin studie att överlevnaden har ökat bland barn med 

cancer eftersom behandlingarna har blivit mer effektiva och att forskningen hela tiden 

går framåt. Tidigare forskning av Tomlinson (2004) beskriver att sjuksköterskor 

upplevde det viktigt att de fick utbildning om hur de kan hantera olika känslor som 

uppkommer vid vårdandet av cancersjuka barn. Resultatet av litteraturstudien visar att 

sjuksköterskor upplevde att bristande utbildning leder till känslor av osäkerhet. För att 

sjuksköterskor ska känna sig säkra i sin professionella roll behövs utbildning så att 

sjuksköterskor får tillräckliga kunskaper för att kunna agera om det cancersjuka 

barnets symtom förvärras (Pearson, 2013). Resultatet belyste även att sjuksköterskor 

upplevde att utbildning inom barncancer behövs för att stärka sjuksköterskors 

självförtroende och genom utbildning kunna ge mer kunnig och effektiv vård till det 

cancersjuka barnet (Bartholdson et al., 2013; Linder, 2009). Tidigare forskning av 

Wilson (2007) visar dock att även om sjuksköterskor får utbildning och ökade 

kunskaper så är det ändå etablerade rutiner och strategier som styr hur vården är 

uppbyggd. Detta leder till att sjuksköterskor upplever sig begränsade att använda sin 

nyfunna kunskap i sitt arbete. 

Konklusion och Implikation 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att 

vårda barn med cancer. Genom denna studie kan andra sjuksköterskor få ökad 

kunskap om hur sjuksköterskor upplever arbetet inom barncancervården. I resultatet 

framkom tre kategorier; sjuksköterskors upplevelse av att arbeta på en 

barncanceravdelning, sjuksköterskors upplevelse av stöd och sjuksköterskors 

upplevda behovs vid vårdandet av cancersjuka barn. I studien framkom att 

sjuksköterskorna upplevde starka band till det cancersjuka barnet och dess familj och 

vid dödsfall fanns ett behov av att få samtala och reflektera efter ett dödsfall. Denna 

studie visar att sjuksköterskor upplever att det behövs stödprogram, ökad utbildning 
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och möjlighet att bearbeta sina professionella känslor. Det är fördelaktigt att ny 

forskning når de kliniskt verksamma sjuksköterskorna då professionen hela tiden 

kräver den senaste informationen för att kunna utvecklas. Ytterligare forskning krävs 

för att finna verktyg som sjuksköterskor kan använda för att öka kvalitén inom 

barncancervården. 
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(”Oncology”) 
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(”Neoplasms”) 
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MH "Pediatric 
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”Pediatric 
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Barn Child* Pediatric* 
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(”Pediatric”) 
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2016
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(MH” pediatric oncology nursing” 
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2015, English language, research 

article 36 15 6 4 

2016
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"Oncology Nursing"[Mesh] AND 

experience* AND pediatric* AND 

nurse* 
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2015, English language 50 36 4 2 

2016
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14 PsycInfo 

MJSUB.EXACT.EXPLODE("Neoplas

ms") AND child* AND nurse* AND 

caring* 

 

Limits: Publishing dates from 2005-

2015, English language 23 1 1 1 
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Tabell 2: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

Referens Anderzén-Carlsson, A., Kihlgren, M., Skeppner, G., & Sorlie, V. (2007). How physicans and 

Nurses handle fear in children with cancer. Journal of pediatric nursing, 22, 71-80. doi: 

10.1016/j.pedn.2006.05.010 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att belysa hur erfarna sjuksköterskor och läkare hanterar rädsla hos barn 

med cancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Innehållsanalys 

Urval Tio sjuksköterskor och tio läkare tillfrågades som hade mer än 10 års erfarenhet av barnonkologi 

men endast sju sjuksköterskor och tre läkare deltog i studien. 

Datainsamling Bandinspelade öppna intervjuer med frågan "Hur hanterar du rädslan hos barn med cancer?" 

Dataanalys Latent kvalitativ innehållsanalys i sju steg används. Ordagrant utskrivna intervjuer som lästes 

upprepade gånger. Identifiering av meningsbärande enheter som kondenserades och kodades. 

Gruppering av koder i subkategorier och kategorier – det manifesta innehållet.  Abstraktion av 

innehållet i kategorier till ett tema – det latenta innehållet. 

Bortfall Tre sjuksköterskor och sju läkare. 

Slutsats Studien visar på att sjuksköterskorna skapar en professionellt nära relation med de cancersjuka 

barnen för att hjälpa de i svåra behandlingar och situationer. Sjuksköterskorna upplevde att de ska 

agera som ett stöd till det cancersjuka barnet så att barnet kan ventilera sina innersta känslor och få 

ett emotionellt stöd. Sjuksköterskorna upplevde även att det var viktigt att inkludera hela familjen 

i barnets cancerbehandling.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: I, 81 % 
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Artikel 2 

 

 

 

 

 

 

Referens Bartholdson, C., Lützén, K., Blomgren, K., & Pergert, P. (2013).  Experiences of ethical issues 

when caring for children with cancer. Cancer nursing, 38(2), 125-132. doi: 

10.1097/NCC.0000000000000130 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av etiska frågor och olika sätt att hantera dessa 

när de vårdar barn med cancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Innehållsanalys 

Urval Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetade på olika barnavdelningar som 

specialiserade sig på barnonkologi, kroniska sjukdomar och neurologiska sjukdomar på ett sjukhus 

i Sverige. 

Datainsamling Frågeformulär som innehåller både öppna och flervalsfrågor som lämnades i vårdpersonalens fack 

(antalet frågeformulär som lämnades ut anges inte). Sammanlagt lämnade det in 87 frågeformulär. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys gjordes. Dokumenten transkriberades noggrant.  Därefter läste alla 

författarna enskilt igenom texten flera gånger för att få en helhetsbild av vad de svarande 

uttryckte.  Innehållet kodades i underkategorier med hjälp av ett datorprogram för kvalitativ 

analys, N Vivo 9,13. Alla författare diskuterade tillsammans för att komma fram till olika 

resultatkategorier.   

Bortfall Inte redovisat. 

Slutsats Studien visade att de viktigaste etiska frågorna vårdpersonal upplever är: oro, att göra intrång på 

autonomi, besluta om behandlingsnivåer och motstridiga perspektiv som utgjorde en utmaning för 

samarbete. Sjuksköterskorna önskade lagarbete och reflektion för att hantera etiska frågor och de 

behövde olika resurser för att hantera etiska dilemman som uppkommer i vården av cancersjuka 

barn 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 82 % 
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Artikel 3 

 

 

 

 

 

 

Referens Conte, T, M. (2011). Pediatric oncology nurse and grief education: a telephone survey. Journal of 

pediatric oncologyn, 28(2), 93-99. doi: 10.1177/1043454210377900 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att ta reda på vilken utbildning sjuksköterskor på en barncanceravdelning 

får för att bearbeta sorg. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Urval Kontakt togs med 193 institutioner varav 78 institutioner deltog i studien och var medlemmar i 

barncancer föreningen. Inklusionskriterier var att de skulle vårda och behandla barn med cancer 

och skulle ha sjuksköterskor i arbetsgruppen och att de skulle vara engelskspråkiga. 

Exklusionskriterier var institutioner som enbart höll på med forskning. 

Datainsamling Telefonintervjuer utfördes med tre huvudfrågor: tar ni upp frågan om sjuksköterskors sorg i ert 

utbildningsprogram. Finns det några fortsatta utbildningsmöjligheter för hantering av sorg på er 

avdelning? Hur stöttar avdelningen personalen i sorgeprocessen? Alla frågor följdes av: berätta 

mer. 

Dataanalys Vid alla intervjuer skrevs noteringar ner som spelades in. Dessa noteringar transkriberades sedan 

till koder för att jämföras och kodas. Alla institutioner var anonyma och fick enbart ett nummer. 

Bortfall 115 stycken institutioner. 

Slutsats Av de som deltog i studien berättade samtliga att de hade en utbildning för nyanställda, 24 % sa 

att i deras utbildning ingick sorgearbetet som en punkt. Endast 8 % av de svarande hade en 

fortsättning på sorgeutbildning och i dessa fall handlade det om ELNEC, End-of-Life Nursing 

Education, eller palliativt vårdprogram.  För att stötta personalen försöker mer är 50 % av 

institutionerna att hålla möten efter dödsfall där personalen får prata av sig och ventilera sina 

känslor. Av de som inte stöttade personalen på liknande sätt ansåg man att det inte fanns tid att 

utföra dessa möten efter varje dödsfall. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: 1 80 % 
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Artikel 4 

 

 

 

 

 

Referens Kiernan, G., Meyler, E.,  & Guerin, S. (2010). Psychosocial issues and care in pediatric oncology. 

Cancer nursing, 33, 12-20. doi: 10.1097/NCC.0b013e3181d5c47 

Land  

Databas 

Irland 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka läkares och sjuksköterskors uppfattningar om psykosociala frågor inom 

barnonkologi inklusive deras medvetenhet om de psykosociala konsekvenserna som barncancer 

har för det cancerdrabbade barnet och dess familj 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Fenomenologisk 

Urval Totalt nio läkare tillfrågades men endast sex stycken deltog i studien och fyra stycken 

sjuksköterskor tillfrågades varav alla deltog i studien. Deltagarna arbetade inom 

barncancervården. Sex stycken var kvinnor och fyra stycken var män. Deltagarna hade mellan 2-

30 års erfarenhet av att arbeta med cancersjuka barn. Alla deltagarna arbetade på något av Irlands 

tre största sjukhus. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som spelades in. Intervjuerna transkriberades noggrant och pågick 

mellan 45-75 minuter 

Dataanalys Tematisk analys.  De transkriberade intervjuerna lästes flera gånger och sorterades upp i olika 

innehållsområden. Innehållet som identifierats inom transkripten sorterades in i varandra och 

bildade koder som bildade olika teman. 

Bortfall Tre stycken läkare.  

Slutsats Studien visade att sjuksköterskor har god kännedom om den inverkan som barncancer har på barn 

och deras familjer. Alla deltagarna i studien upplevde att de hade liten eller ingen formell 

utbildning i förhållande till psykosociala problem inom vården av cancersjuka barn. Alla 

deltagarna fick lära sig detta genom erfarenheter av att arbeta på en barncanceravdelning. 

Sjuksköterskorna upplevde att de arbetade på frontlinjen till patienterna eftersom det var de som 

hade den närmsta kontakten med det sjuka barnet och dess familj. Alla deltagarna upplevde att 

psykosociala insatser kan hjälpa att stödja det cancersjuka barnet och dess familj under den långa 

cancerbehandlingen.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 81 % 



BILAGA C 

 

 

Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Korhonen, A. (2013). It's time for updating primary nursing in pediatric oncology care: Qualitative 

study highlighting the perceptions of nurses, physicians and parents. European journal of 

oncology nursing: the official journal of European Oncology Nursing Society, 17(6), 732-738. 

doi: 10.1016/j.ejon.2013.04.001 

Land  

Databas 

Finland 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors, läkares och föräldrars uppfattningar om 

primär omvårdnad som en arbetsmodell på en barncancer avdelning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Innehållsanalys 

Urval Totalt deltog 20 legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet av barncancer, två läkare med 

specialistutbildning inom barncancer och 15 olika familjer till ett barn med cancer. 

Datainsamling Inspelade gruppintervjuer i olika omgångar och med olika frågor. 

Dataanalys Ordagrant utskrivna intervjuer som lästes upprepade gånger. Identifiering av meningsbärande 

enheter som kondenserades och kodades. Gruppering av koder i subkategorier och kategorier – det 

manifesta innehållet.  Abstraktion av innehållet i kategorier till ett tema – det latenta innehållet. 

Bortfall Inte redovisat.  

Slutsats Sjuksköterskan fungerar som en koordinator, där inte bara patienten står i fokus utan även dess 

anhöriga. Sjuksköterskans roll är att förklara för föräldrarna men också göra föräldrarna delaktiga 

i vården av deras sjuka barn. När kontakten mellan vårdpersonalen och föräldrarna blir nära bidrar 

detta till en god omvårdnad för patienten. Sjuksköterskans roll speglar sig inte enbart i information 

och tröst utan också medicinskt. Att utföra behandlingar och i detta göra patienten och föräldrarna 

delaktiga. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: I, 85 % 
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Artikel 6 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Linder, L. (2009). Experiences of pediatric oncology nurses: the first year of hire. Journal of 

pediatric oncology nursing, 26(1), 29-40. doi:10.1177/1043454208323913 

Land  

Databas 

USA  

Cinahl 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser hos barnonkologisjuksköterskor under 

deras första yrkesverksamma år. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk  

Urval Totalt sex stycken sjuksköterskor varav fem av deltagarna var kvinnor och en var man. 

Sjuksköterskorna skulle inte ha tidigare erfarenhet av att arbeta på barncancer avdelningen.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med hjälp av intervjuguide. Intervjuerna varade mellan 21-34 

minuter i en miljö som deltagarna och forskaren hade bestämt tillsammans.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och forskaren förde anteckningar. Intervjuarna kodades och 

transkriberades noggrant. Nyckelord identifierades. Olika teman identifierades för att ge en 

övergripande beskrivning av sjuksköterskorna erfarenheter från deras perspektiv  

Bortfall Inte redovisat. 

Slutsats Det blev totalt 12 olika teman som på olika sätt kännetecknade sjuksköterskors upplevelse av att 

arbeta på en barnonkologiavdelning. Sjuksköterskorna upplevde att vården av cancersjuka barn 

var känslomässigt utmanande och de var tvungna att hitta olika strategier för att hantera dessa 

känslor. Sjuksköterskorna upplevde även framgångar i sin personliga utveckling under det första 

året av sin anställning. Sjuksköterskorna upplevde att arbetet på en barncanceravdelning var 

stressig och omvårdnadsarbetet skiljde sig ifrån omvårdnaden av vuxna patienter.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 87 % 
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Referens Macpherson, C. (2008). Peer-supported storytelling for grieving pediatric oncology nurses. 

Journal of pediatric oncology nursing, 25(3), 148-163. doi:10.1177/1043454208317236 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka hur samtal i stödgrupper påverkar barnonkologisjuksköterskor 

sorgeprocess  

Metod:  

Design 

Kvantitativ och Kvalitativ 

Beskrivande statistik och Innehållsanalys  

Urval Sjuksköterskor på en barncanceravdelning erbjöds att frivilligt vara med i studien. 

Sjuksköterskorna skulle ha minst ett års erfarenhet av att arbeta på en barncanceravdelning och ha 

upplevt sorg när ett cancersjukt barn avlidit. Åtta stycken sjuksköterskor tillfrågades att delta i 

studien varav sex deltog. 

Datainsamling Sjuksköterskorna träffades alla tillsammans i sessioner varannan vecka under två månaders tid.  

Där fick de reflektera över sina känslor som uppkommit vid vården av cancersjuka barn. 

Sjuksköterskorna fick även fylla i olika frågeformulär.  

Dataanalys Beskrivande och icke-parametrisk statistik användes. Svaren från deltagarna användes för att 

undersöka professionella förluster, om stöd uppkom i sessionerna, sorg och meningsskapande. 

Induktiv innehållsanalys användes för att kunna undersöka innehållet i sessionerna. 

Bortfall Två stycken sjuksköterskor.  

Slutsats Studien visar vad sjuksköterskor upplever när kollegor stödjer dem i sin professionella sorg.  

Sjuksköterskorna upplevde stöd genom aktivt lyssnande utan avbrott, tröst, verbala och icke 

verbala stödåtgärder. Sjuksköterskorna upplevde att de fick stöd i sina känslor under sessionerna 

och kunde identifiera nyttan att lyssna på deltagarnas erfarenheter.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 85 % 



BILAGA C 

 

 

Artikel 8 

 

Referens Mcinally, W., Masters, H., & Key, S. (2012). The impact of paediatric oncology education on 

clinical practice – A phenomenological study. European journal of oncology nursing, 16, 498-

504. doi:10.1016/2011.12.001 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av utbildning inom barnonkologi har någon 

effekt på det praktiska arbetet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk 

Urval Strategiskt urval, 11 stycken erfarna sjuksköterskor inom barncancervården tillfrågades att delta i 

studien varav sju tackade ja. Sjuksköterskorna arbetade på olika stället i Storbritannien. Alla 

deltagare var kvinnor mellan 26-48 år. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer där forskaren ville att deltagarna skulle berätta om sina tankar och 

upplevelse av:   

•Vad var deras upplevelser av barnonkologivårdnad och utbildning? 

•Hur har utbildning inom barnonkologi påverkat deras avdelning? 

•Vad var deras upplevda behov när det gäller innehåll och leverans av barncancerutbildning?  

 Intervjuerna spelades in och det skrevs anteckningar.  Det anges inte hur länge intervjuerna 

pågick. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in, avidentifierades och transkriberades. Materialet från intervjuerna 

analyserades kvalitativt med hjälp av en induktiv metod.  QSR NVivo användes i databearbetning.  

Bortfall Fyra stycken sjuksköterskor.  

Slutsats Speciell kunskap och kompetens krävs för att arbeta som barnsjuksköterska på en 

barncanceravdelning. Det krävs att sjuksköterskan har förståelse för de sjuka barnens behov. 

Utbildning för sjuksköterskor inom patientgruppen leder till känslor av trygghet och 

arbetsgruppen blir mer sammansvetsad.  Patienterna och deras anhöriga kände större tillit till 

sjuksköterskorna eftersom de fått ökad kompetens med hjälp av utbildningen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: I, 85 % 

 



BILAGA C 

 

 

Artikel 9 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Olmstead, D, L., Scott, S, D., Mayan, M., Koop, P, M., & Reid, K. (2014). Influences shaping 

nurses’ use of distraction for children’s procedural pain. Journal for specialists in pediatric 

nursing, 19(2014), 162-171. doi: 10.1111/jspn.12067 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersökta pediatriska sjuksköterskors val att använda distraktion för att 

hantera smärtsamma procedurer 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Innehållsanalys  

Urval Totalt sex stycken sjuksköterskor med minst sex månaders erfarenhet av barnonkologi. Deras 

arbetsuppgifter skulle innehålla att lindra barns smärta. 

Datainsamling Individuella intervjuer gjord av en semistrukturerad intervjuare. Mellan 40-75 min. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades. Kodning av varje intervju för att sedan ta ut 

meningsbärande enheter. Nvivo användes i databearbetningen. 

Bortfall Inte redovisat. 

Slutsats I studien framkom att sjuksköterskorna använde sig av distraktion för att hjälpa patienterna i 

bearbetning av smärta. Resultatet av intervjuerna kom fram till tre övergripande teman: 

Sjuksköterskornas kunskap, klinisk erfarenhet och relationskapacitet.  Sjuksköterskornas kunskap 

om smärta, sjukdomen eller ingreppet leder till att sjuksköterskan vet t.ex. när det gör ont eller hur 

patienten kan ligga för att avlasta. Den kliniska erfarenheten syftar till sjuksköterskors erfarenheter 

av barn med smärta. Relationskapacitet syftar till att sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt 

att de engagerade sig i barnets vård.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 83 % 



BILAGA C 

 

 

Artikel 10 

Referens Pearson, H N. (2013). ”You’ve only got one chance chance to get it right”: Children’s cancer 

nurses’ experiences of providing palliative care in the acute hospital setting. Issues in 

comprehensive pediatriv nursing, 36(3). 188-211. doi:10.3109/01460862.2013.797520 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att förstå sjuksköterskors upplevelse av att ge palliativ vård till barn med cancer.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk  

Urval Tolv stycken sjuksköterskor tillfrågades att vara med i studien, sju tackade ja.  Alla deltagare var 

kvinnor. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som varade mellan 45-60 minuter. Intervjuarna spelades in och 

transkriberades.  Deltagarna fick själva välja plats för var intervjun skulle äga rum.  

Dataanalys Data analyserades med fenomenologisk metod. Intervjuarna kodades och olika teman framkom.  

Bortfall Fem stycken sjuksköterskor.  

Slutsats Studien visar att sjuksköterskor behöver särskild utbildning inom palliativ vård. Sjuksköterskorna 

upplevde att det var känslomässigt krävande att vårda cancersjuka barn på ett palliativt sätt och att 

det då var viktigt att kollegor stöttade varandra. Sjuksköterskorna upplevde att reflektion över sina 

egna känslor med kollegor hjälpte till att hantera frustrationen när det inte gick att bota de sjuka 

barnen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 80 % 



BILAGA C 

 

 

Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Riis Olsen, P., & Harder, I. (2011). Caring for teenagers and young adults with cancer: A 

grounded theory study of network-focused nursing. European journal of oncology nursing, 15(2), 

152-159. doi:10.1016/j.ejon.2010.07.010 

Land  

Databas 

Danmark 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att skapa en teori genom att undersöka processer och strategier för 

onkologisjuksköterskor, som syftar till att stödja dessa unga patienter och deras närstående för att 

underhålla, etablera och stärka stödet från sitt sociala nätverk under behandlingsperioden. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Fenomenologisk 

Urval Sammanlagt sju sjuksköterskor, fem med mer än ett års erfarenhet av ungdomsvård och två med 

mindre erfarenhet. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor som senare under intervjun leder till nya frågor. 

Intervjuerna guidades av författaren och utfördes i olika omgångar. Alla intervjuerna spelades in. I 

nästa steg observerades sjuksköterskorna i sitt arbete under 17 månader. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och skrevs ner ordagrant.  Materialet kodades och bildade kategorier. 

NVivo användes i databearbetningen. 

 Bortfall Inte redovisat.  

Slutsats I studien framkom att sjuksköterskorna kan hjälpa tonåringar och unga vuxna att finna strategier 

för att kunna upprätthålla sitt sociala nätverk. Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna kunde 

vara ett hinder i kontakten mellan sjuksköterskorna och det cancersjuka barnen. Sjuksköterskorna 

upplevde även att det var viktigt att de gav stöd till barnet och dess familj genom att respektera 

deras värderingar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: 1, 81 % 



BILAGA C 

 

 

Artikel 12 

 

Referens Zander, M., Hutton, A., & King, L. (2011). Exploring resilience in paediatric oncology nursing 

staff. Collegian, 20(1), 17-25. doi:10.1016/j.colegn.2012.02.002 

Land  

Databas 

Australien  

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka onkologisjuksköterskors uppfattningar om sin egen utveckling av 

motståndskraft och hur denna motståndskraft hjälper dem att hantera arbetsrelaterade 

stressfaktorer. Sjuksköterskorna som deltog i studien arbetade på en barncanceravdelning.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Tematisering 

Urval Det tillfrågades 20 stycken sjuksköterskor som arbetade på en barncanceravdelning varav fem 

tackade ja att delta i studien. Sjuksköterskorna som deltog i studien skulle ha minst 12 månaders 

erfarenhet inom omvårdnad.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som varade mer än en timme. Sjuksköterskorna fick välja plats för 

var intervjuerna skulle äga rum. Intervjuerna spelades in och transkriberades noggrant.  För att 

validera innehållet i varje intervju så skickas en utskrift av intervjun till sjuksköterskorna för 

verifiering och ytterligare ändringar innan innehållet analyserades.  

Dataanalys De genomförda intervjuerna spelades in och transkriberades. Intervjuerna bearbetades av 

författarna för att kunna bilda koder. Den inledande kodningsprocessen resulterade i 2500-koder 

totalt. Dessa koder undersöktes sedan efter likheter i begrepp och sammanfördes till 17 tillfälliga 

teman. De första 17 temana skickades till de deltagande sjuksköterskorna för feedback. Efter 

feedbacken bilades det totalt sju teman.  

Bortfall 15 stycken sjuksköterskor.  

Slutsats Studien visar att sjuksköterskor upplevde att de kan använda sin kunskap och erfarenhet till att 

utveckla motståndskraft som hjälper dem att hantera yrkesmässiga känslor som kan uppkomma 

vid vårdandet av cancersjuka barn. Studien visar även olika strategier som sjuksköterskor 

upplevde kan användas för att öka motståndskraften som exempelvis stöd till kollegor, personliga 

ritualer, förbättrat schema och att kunna bearbeta professionell sorg. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 80 % 
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