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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund. I Sverige insjuknar årligen drygt 300 barn i cancer. Det saknas empiriska studier 

som beskriver de små barnens upplevelser av barnsjuksköterskans bemötande vid 

insjuknandet av cancer. Föräldrar till små barn med cancer har en avgörande roll i barnets liv 

och det är därför viktigt att belysa även deras upplevelser för att utveckla den 

barnonkologiska verksamheten samt öka familjens välbefinnande vid insjuknandet.  

 

Syfte. Syftet med studien var att beskriva barn och föräldrars upplevelse av 

barnsjuksköterskans bemötande inom barnonkologisk verksamhet.  

 

Metod. Studiens design var kvalitativ där data inhämtades 3-9 veckor efter diagnostillfället. 

Deltagarna som inkluderades var barn i åldern 1-5 år. Totalt deltog 13 barn samt 23 föräldrar i 

studien. Intervjuerna analyserades genom en deduktiv innehållsanalys utifrån Swansons 

caringteori.  

 

Resultat. I resultatet framkom vikten av att barnsjuksköterskan visade tilltro till barnet och 

föräldrarnas förmågor vid insjuknandet. Föräldrarna önskade att barnsjuksköterskan bibehöll 

en hoppfull attityd i bemötandet. Föräldrarna ville inge trygghet och inte hålla fast sitt sjuka 

barn vid svåra omvårdnadshandlingar. När familjerna upplevde barnsjuksköterskans närvaro 

och fokus på individen ökade välbefinnandet hos barnet och föräldrarna.  

 

Konklusion. Barnsjuksköterskans bemötande kan både främja eller hindra hälsa och 

välbefinnande. Barnsjuksköterskor måste visa tilltro till barnet och föräldrars förmåga genom 

att tillämpa barnets perspektiv samt ett barnperspektiv. Inom den barnonkologiska 

verksamheten krävs det vidareutbildade barnsjuksköterskor för att säkerställa god omvårdnad 

då ett litet barn insjuknat i cancer.   
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ABSTRACT 

 

Background. Each year approximately 300 children fall ill with cancer in Sweden. There is a 

lack of empirical studies describing the younger children's experiences of the pediatric nurse 

approach during cancer diagnosis. Parents of young children with cancer have a crucial role in 

the child's life and it is important to shed light on their experiences to develop the pediatric 

oncology and increase family well-being during the time of diagnosis.  

 

Aim. The aim of the study was to describe children and parents' perception of the pediatric 

nurse approach in pediatric oncology.  

 

Method. The study design was qualitative and the data were collected 3-9 weeks after 

diagnosis. Included participants were children aged 1-5. A total of 13 children and 23 parents 

took part in the study. The interviews were analyzed through a deductive content analysis 

based on Swanson’s caring theory.  

 

Results. The importance of the pediatric nurse believing the child and the parents' abilities 

during diagnosis. Parents of the children wished for the pediatric nurse to maintain a hopeful 

attitude in her approach. The parents felt a need to contribute the child with security and not 

hold the child during difficult caring actions. When families experienced the pediatric nurse’s 

presence and focus on the individual, it increased the well-being of the child and the parents.  

 

Conclusion. The pediatric nurse’s approach can either promote or prevent health and well-

being. Pediatric nurses must maintain belief in the child and the parents' ability by applying 

the child's perspective as well as a children's perspective. Within the pediatric oncology, 

further trained pediatric nurses are required to ensure high quality care for a young child 

newly diagnosed with cancer. 
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INLEDNING 
 

Då ett litet barn drabbas av cancer påverkas hela familjen. Föräldrar beskriver att livsvärlden 

faller samman när barnet insjuknar. Barnen upplever känslor av rädsla, smärta och oro. Små 

barn med cancer har behov av sina föräldrar för att känna trygghet och kunna förmedla sina 

behov. Barnsjuksköterskan måste fokusera på hela familjen och dessutom bemöta varje 

enskild familjemedlems behov (Björk, Wibe & Hallström, 2005, Widger, Steele, Oberle & 

Davies, 2009). Föräldrar till barn med cancer menar att de känner sig väl omhändertagna då 

barnsjuksköterskan tar tid för barnet, talar med det och involverar det i vad som ska hända. De 

upplever det även positivt när barnsjuksköterskan uppmuntrar och ger känslomässigt stöd till 

deras barn samt ärlig information. När föräldrarna är trygga och känner tillit till personalen 

överförs trygghet till barnet (von Essen, Enskär, Haglund, Hedström & Skolin, 2002.) Då 

svårt sjuka barn tillhör en sårbar grupp har deras upplevelser inte studerats lika omfattande 

som mindre sårbara grupper (Henricson, 2012). Föräldrar till små barn med cancer har en 

avgörande roll i barnets liv och det är därför viktigt att belysa deras upplevelser (Björk, 2008). 

Barn och föräldrars erfarenheter av barnsjuksköterskans bemötande vid insjuknandet i cancer 

är värdefull och kan leda till ett ökat välbefinnande hos barnet och dess föräldrar samt 

utveckla den barnonkologiska verksamheten. 

 

BAKGRUND 
 

Barnonkologi i Sverige 

Cancersjukdom är idag den största dödsorsaken bland barn över ett år. I Sverige insjuknar 

årligen ungefär 300 barn i cancer. Behandlingen är lång och påfrestande och sträcker sig över 

många år. De vanligaste cancersjukdomarna är leukemi, hjärntumör och solida tumörer 

(Barncancerfonden, 2013). Idag botas ca 75 % av alla barn som drabbas av cancer. Det finns 

en ökad risk att drabbas i åldrarna 1-6 år. För att bota barncancer krävs medicinska 

behandlingsprogram, medicinsk vård och omvårdnad under en längre tid (Björk, 2008). 

 

Barn och föräldrars upplevelse av ett barns insjuknande i cancer 

Barn som insjuknar i cancer får erfara smärta och oro i samband med långvarig behandling 

och medicinering. För barnet är det en ny och ovan situation som det tidigare inte varit med 

om. Livet förändras i samband med en cancerdiagnos och strävan är att leva ett så normalt liv 

som möjligt trots sjukdomen. Barn mår bra av att träffa andra barn och fortsätta leka i den 

mån de orkar (Gomes Pementel, de Abreu Lima, Vicente Rodrigues, Aparecida Garcia de 

Lima & Collect, 2013).  

Tiden vid diagnostillfället beskrivs av föräldrar som omtumlande och kaosartad. Känslan av 

ovisshet i samband med barnets diagnos är svår att hantera. De upplever känslor av 

utanförskap, maktlöshet och isolering. Behovet av information är omfattande och föräldrastöd 

mycket värdefullt (Darcy, Knutsson, Huus och Enskär, 2014, Ygge & Arnetz, 2004). Då 

föräldrar till barn som nyligen insjuknat i cancer befinner sig i kaos kan de ha svårt att ta till 

sig information, men genom upprepad information vid olika tillfällen och tryckt material att 
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läsa kan informationen nå föräldrarna (Björk et. al. 2005, Salmon, Hill, Ward, Gravenhorst, 

Eden & Young, 2012).   

Hela familjen påverkas när ett litet barn drabbas av cancer. Livet stannar upp och var dag 

beskrivs av föräldrar som en kamp då barnets cancer ska behandlas. Familjen är i behov av 

stöd för att kunna ta sig igenom krisen då de är ledsna och oroliga för barnets prognos och 

känner chock, ilska och stress (Ångström-Brännström, Engvall, Mullaney, Nilsson, Wickart-

Johansson, Svärd, Nyholm, Lindh & Lindh, 2015). Föräldrar till svårt sjuka barn är i behov av 

att känna hopp. När de känner hopp ökar deras möjlighet att hantera rädsla och oro relaterat 

till barnets insjuknande. Strävan efter hopp och positivt fokus samt en känsla av kontroll 

motverkar kaos i den stressfyllda situationen (Björk et.al. 2005, Salmon et.al. 2012). 

 

Barn och föräldrars upplevelse av barnonkologisk vård  

Barn vill bli betraktade som kompetenta individer och är i behov av kunskap om sin 

cancersjukdom. De vill vara delaktiga i beslut kring sin vård. I omvårdnaden bör 

barnsjuksköterskan lägga fokus på barnet som individ och inte enbart sjukdomen  (Darcy et.al 

2014b). Barn har uttryckt att barnsjuksköterskorna kan ge dem stöd när de upplever besvär 

relaterat till sin cancersjukdom. Barnsjuksköterskor beskrivs utav barnen som både mysiga 

och hjälpsamma (Forsner, Jansson & Sørlie, 2005). Små barn med cancersjukdom behöver 

tillgång till sina föräldrar för de kan ge barnet känslomässig trygghet i sjukhusmiljön och 

fungera som en länk mellan barnet och personalen. Separationen från barnets föräldrar kan ha 

en negativ effekt på barnets personlighet och mentala utveckling (Ygge & Arnetz, 2004, 

NOBAB, 2008). Föräldrarnas närvaro hjälper barnen att uttrycka sina behov åt 

barnsjuksköterskan och kan underlätta i att skapa en god vårdrelation till personalen. Barn 

med cancer och deras föräldrar önskar tydlighet över vad de ska ta ansvar för i de vardagliga 

situationerna på avdelningen. Successivt tar föräldrarna över de svåra omvårdnadsåtgärder 

som upplevdes traumatiska vid sjukdomens början. Föräldrar önskar att vara delaktiga i 

omvårdnaden kring sitt barn, men inte känna tvång att delta i smärtsamma procedurer som 

barnet får erfara. Barnen känner lugn när föräldrarna är trygga i situationen (Björk, Nordström 

& Hallström, 2006, Darcy, Björk, Enskär & Knutsson, 2014). 

Föräldrar upplever ett stöd från vårdpersonalen och de som ingår i teamarbetet runt barnet. De 

är tacksamma för tillgång till skolhjälp och betonar vikten av lekterapin för barnets hälsa och 

välbefinnande. En kontinuitet av personal kring det sjuka barnet ökar känslan av trygghet. 

Föräldrar beskriver att de blir väl omhändertagna av vårdpersonalen och uppskattar när 

personalen kan ta kontroll över situationen, komma med förslag och hjälpa till att lösa 

problem som uppstår (Ångström-Brännström et.al. 2015). Föräldrar uppskattar när 

barnsjuksköterskan visar empati i sitt bemötande. Då barnsjuksköterskan ser hela familjen 

men även varje familjemedlem som individ skapas trygghet (Widger et. al. 2009). 

 

Barnsjuksköterskans roll och arbete inom barnonkologisk verksamhet 

Barnsjuksköterskan arbetar utifrån barnkonventionens stadgar och ska vara lyhörd i det unika 

mötet med barnet. Förmåga att värdera situationen efter ålder, utvecklingsnivå och mognad är 

nödvändig i arbete med barn. Barnsjuksköterskan ska kommunicera med barnet utifrån ett 

respektfullt och empatiskt bemötande (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Enligt FN:s 

barnkonvention har alla barn samma rättigheter och lika värde. Beslut och handlingar som 
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berör barnet ska grundas på barnets bästa och sättas i främsta rummet. Alla barn har rätt till 

liv och utveckling samt rätt att få uttrycka sin mening (Socialstyrelsen, 2006). Nordens 

förening för sjuka barns behov har utvecklat en standard som grundas på FN:s 

barnkonvention. Barnsjuksköterskan ska ha den utbildning och kompetens som krävs för att 

möta barnets behov och sträva efter kontinuitet i vården (NOBAB, 2008).  

Barnsjuksköterskor inom den barnonkologiska verksamheten har som uppgift att identifiera 

barnets och föräldrarnas behov för att sedan verka för barnets bästa. Barnsjuksköterskan 

måste kunna bemöta hela familjens behov (Salmon et.al. 2012). Då hela familjen påverkas av 

att barnet insjuknar i cancer arbetar barnsjuksköterskan med familjecentrerad vård (FCC, 

family centred care). FCC definieras som "Ett sätt att vårda barn och deras familjer inom 

hälso- och sjukvården som säkerställer att vården planeras runt hela familjen, inte bara det 

enskilda barnet/personen, och där alla familjemedlemmar betraktas som vårdtagare" 

(Shields, Pratt & Hunter, 2006 s. 1318). Familjecentrerad vård möjliggör familjens känsla av 

delaktighet kring barnets vård och omsorg. Inom den familjecentrerade vården ger 

barnsjuksköterskan anpassad information och identifierar familjens individuella behov, men 

också barnets unika behov identifieras och tillgodoses. När barnsjuksköterskan lyssnar och 

beaktar barnens åsikter och önskemål i beslut skapas förutsättningar för delaktighet (Björk, et. 

al. 2005, Smith, Swallow & Coyne, 2015). Inom den familjecentrerade vården betraktas 

föräldrarna som experter på sitt barn. När barnsjuksköterskan är lyhörd och har en god 

relation till familjen känner föräldrarna sig trygga i att förmedla sina åsikter och oro kring 

barnet (MacKay, 2011).  

Barnsjuksköterskor som är verksamma inom barnonkologisk verksamhet kan förebygga stress 

hos svårt sjuka barn genom att arbeta utifrån ett hälsoperspektiv trots barnets cancersjukdom. 

Barnens individuella kapacitet att förstå sin sjukdom och behandling får inte försummas eller 

försätta barnen till passivitet i omvårdnaden. Barnsjuksköterskan har som uppgift att göra 

barnet delaktig utifrån barnets förmåga (Gomes Pementel et.al. 2013). Barnsjuksköterskan har 

en viktig roll i att informera barnets kamrater och pedagoger i skolan. Hon har även som 

uppgift att verka stödjande, både för barnet och föräldrarna i samband med barnets 

insjuknande (Ygge & Arnetz, 2004, Qvarnström, Rahm, Hallberg & Weckö, 2000). 

Barnsjuksköterskan inom barnonkologiska verksamhet ingår i ett multidiciplinteam som 

arbetar tvärprofessionellt för barnet och familjens bästa. Gemensamt bidrar professionerna 

med god pediatrisk omvårdnad (Qvarnström et.al. 2000).  

 

Barnsjuksköterskans bemötande och omvårdnad 

Bemötandet av patient och familj är en av barnsjuksköterskans grundläggande uppgifter. Det 

krävs lyhördhet inför barnets och föräldrarnas upplevelse av att få en cancerdiagnos och bli 

patient, för att kunna bemöta familjens behov. Föräldrar uppskattar när barnsjuksköterskan 

visar empati i sitt bemötande (Tarr & Pickler, 1999, Widger et. al. 2009). Som 

barnsjuksköterska krävs en förmåga att handskas med patientens lidande och bevara ett 

naturligt förhållningssätt att vilja lindra lidande. Ett opersonligt och ytligt bemötande kan ge 

ett vårdlidande hos patienten (Arman, 2013).  

Barnsjuksköterskan verkar för barnets bästa genom att ge ett gott bemötande och god 

omvårdnad. Detta innebär att skapa förståelse för en situation och genom professionell 

bedömningsförmåga handla för den andra människans bästa. God omvårdnad ställer krav på 

vårdarens mod, kompetens och förmåga att finnas här och nu för den andra människan. 

Omvårdnaden bör utgå ifrån en grundläggande omtanke för människor med en önskan om att 
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lindra lidande och främja hälsa samtidigt som vårdaren värnar om patientens värdighet. 

Omvårdnad kan ytterligare förtydligas genom konsensusbegreppen Människa, Hälsa, 

Omgivning och Vårdande. Vårdande är ett konsensusbegrepp inom ämnet omvårdnad där 

professionen söker svar på frågorna vad, hur och varför.  Vårdandet beskrivs som respekt för 

bemötandet av patienten som en unik människa. Begreppet avser de handlingar som 

vårdgivaren utför i omvårdanden kring patienten, människan. Syftet med vårdandet är att 

lindra människans lidande och skapa förutsättningar för hälsa. För att hjälpa människan till en 

god hälsa är det viktigt att barnsjuksköterskan beaktar patienten och familjens omgivning i 

omvårdnaden då både den fysiska och psykosociala miljön påverkar hälsan (Arman, 2013, 

Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

 

Swansons caringteori 

Swansons caringteori kan relateras till konsesusbegreppet vårdande. Teorin innebär en 

process i interaktion med patienten i fem steg som omfattas av följande begrepp; Maintaining 

belief, Knowing, Being with, Doing for och Enabling. De fem caringprocesserna kan relateras 

och är beroende av varandra (bilaga 1). Syftet med Swansons caringteori är att skapa en 

modell för barnsjuksköterskor och förutsättningar att ge god vård baserad på värdighet, 

respekt och delaktighet. Caringteorin kan betraktas som ett instrument i det kliniska 

vårdandet. Den grundläggande tilltron på människan, Maintaining belief, är central inom 

Swansons caringteori. Begreppet förankras med Knowing som innebär att skapa förståelse för 

patientens upplevda situation. Att närvara hos patienten, Being with, tillämpas genom att 

utföra omvårdnad, Doing for och stärka människans egna resurser genom stöd och 

vägledning, Enabling (Swansson, 1991, Swanson, 1993).  

Begreppet Maintaining belief är grundläggande för all omvårdnad. Det innebär att bibehålla 

tilltro till människans förmåga att möta en framtidstro och känsla av hoppfullhet om en 

meningsfull framtid. Barnsjuksköterskan bör se varje individs egna resurser och möjligheter 

till att hantera sin situation. Även i svåra situationer ska barnsjuksköterskan främja 

självkänslan hos patienten och stärka människans förmåga genom att vara där för patienten, 

hela vägen (Swanson, 1991, Swanson, 1993).  

Knowing innebär en strävan hos barnsjuksköterskan att förstå patientens upplevda situation. 

Fokus ligger på människans subjektiva upplevelse som ligger till grund för omvårdnaden. 

Barnsjuksköterskan får aldrig ta något förgivet och tappa fokus genom antaganden. Genom 

lyhördhet och strävan att förstå den andra människans upplevda situation kan 

barnsjuksköterskan få kunskap om vad som måste göras. I processen Knowing är både givaren 

och mottagaren delaktiga (Swanson, 1991, Swanson, 1993).  

Being with förklaras som att vara känslomässigt närvarande hos patienten, att engagera sig 

emotionellt på ett djupare plan. Det innebär att dela känslor av glädje och sorg utan att föra 

över en börda på den som tar emot omvårdnaden. Denna process avser ett känslomässigt 

engagemang och öppenhet inför patientens värdighet och förståelse för situationen (Swanson, 

1991, Swanson, 1993).  

Begreppet Doing for omfattas av vårdhandlingar som barnsjuksköterskan utför utifrån sin 

specialistkompetens med respekt för patientens integritet och värdighet. Omvårdnaden utförs 

utifrån patienten och anhörigas önskan och behov. Vårdhandlingar utgår ifrån att bevara och 

skydda den andra människans värdighet och öka patientens komfort och känsla av trygghet 

(Swanson, 1991, Swanson, 1993).  
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Enabling innebär att patientens självkänsla stärks genom barnsjuksköterskans stöd och 

uppmuntran med syfte att uppnå känsla av välbefinnande i sin livssituation. Genom Enabling 

stärker barnsjuksköterskan patienten i mötet med det okända och stöttar i processen vid svår 

livshändelse. Syftet är att stötta patientens egna resurser och motivera själv-hjälp. 

Barnsjuksköterskan involverar människan genom att fokusera, förmedla information och 

alternativ samt ge feedback (Swanson, 1991, Swanson, 1993). 

 

Problemformulering 

Föräldrar beskriver tiden då barnet insjuknar i cancer som kaosartad. Barnen vill bli delaktiga 

i omvårdnaden och ha sina föräldrar nära. Barnsjuksköterskan inom barnonkologisk 

verksamhet måste bemöta barnet och föräldrarnas behov. Tidigare forskning har främst 

studerat mindre sårbara grupper så som äldre och mindre allvarligt sjuka barn inom pediatrisk 

omvårdnad (Kjellström, 2012). Barnen i denna studie tillhör en sårbar grupp då de är unga 

och dessutom sjuka i cancer. Enligt Björk (2008) behövs fler studier med fokus på små barn 

med cancer och deras upplevelser och behov då detta bidrar till en ökad förståelse för barns 

upplevelser, behov och önskemål och därmed kan vidareutveckla den pediatriska 

omvårdnaden. Föräldrar till små barn med cancer har en central roll i barnets liv och det är 

därför nödvändigt att inhämta deras erfarenhet.   

 

SYFTE 
 

Syftet är att beskriva barn och föräldrars upplevelse av barnsjuksköterskans bemötande inom 

barnonkologisk verksamhet.  

 

METOD 

Design 

En kvalitativ metod har använts där data har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer 

som sedan analyserats med hjälp av en deduktiv innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008) utifrån 

Swansons caringteori (Swanson, 1993). Den kvalitativa metoden är en modell där 

erfarenheter, upplevelser, tankar och attityder beskrivs. En deduktiv metod är användbar då 

data omprövas i ett nytt sammanhang. Deduktiv metod kan användas för att komplettera, testa 

och utveckla tidigare studier (Elo & Kyngäs, 2008). Deduktiv ansats beskrivs som en analys 

utifrån en redan befintlig mall, modell eller teori. I denna studie har tidigare inhämtad data 

bearbetats på nytt utifrån Swansons caringteori för att ge ny kunskap. Studien är en del av en 

longitudinell studie där data inhämtades vid sex tillfällen under åren 2011-2014. Data till 

denna magisteruppsats bestod av datainsamlingstillfälle I som gjordes 3-9 veckor efter 

diagnostillfället. Innehållsanalys innebär en systematisk process där data klassificeras för att 

identifiera mönster och teman som beskriver specifika fenomen (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008, Forsberg och Wengström, 2008).  
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Urval av deltagare 

Deltagarna till studien valdes ut genom ett bekvämlighetsurval där barn som behandlades vid 

barnonkologiskt centrum i västra Sverige blev tillfrågade (Polit & Beck, 2012). 

Inklusionskriterier för att delta var att barnen skulle vara i åldrarna 1-6 år och nyligen 

insjuknat i cancer för första gången. Alla cancerdiagnoser inkluderades. Familjen skulle 

dessutom kunna kommunicera på svenska. Totalt föll 28 familjer inom inklusionskriterierna 

och de fick skriftlig och muntlig information om studien från sin barnsjuksköterska på 

barnavdelningen. De tillfrågade familjerna som var intresserade av ytterligare information gav 

sitt godkännande att forskaren fick kontakta föräldrarna och blev därefter kontaktade per 

telefon. Nio av de familjer forskaren var i kontakt med per telefon valde att avstå. Tre familjer 

valde att inte delta då barnen var svårt sjuka samt ytterligare tre valde att avstå före första 

intervjutillfället och exkluderades därför ur studien. Slutligen återstod 13 familjer där 

föräldrarna gav skriftligt samtycke att delta i studien. Deltagarna till studien bestod av totalt 

13 barn samt 23 föräldrar. Barnen i studien var i åldern 1-5 år. Vid 10 av de 13 intervjuerna 

deltog både barnets mor och far. Vid de övriga tre samtalen deltog endast barnets mor. 

Deltagarna fick själva bestämma var de ville bli intervjuade. Fem av intervjuerna tog plats i 

hemmen och de resterande åtta utfördes på sjukhus (Darcy et.al. 2014b).  
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Tabell 1 Deltagare 

Kön på barnet Flickor 9 

 Pojkar 4 

Ålder på barnet 1 år 3 

 2 år 3 

 3 år 2 

 4 år 4 

 5 år 1 

 6 år 0 

Diagnos Akut lymfatisk leukemi 8 

 Akut myeloisk leukemi 1 

 Wilms tumör 2 

 Hjärntumör 2 

Veckor sedan diagnos 3 veckor 2 

 4 veckor 3 

 5 veckor - 

 6 veckor 2 

 7 veckor 2 

 8 veckor 1 

 9 veckor 3 

Deltagande föräldrar  23 

Deltagande barn  13 
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Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer samt frågeformulär med barn och deras föräldrar genomfördes 3-

9 veckor efter att barnet diagnostiserats med cancer. Innan studien påbörjades utfördes sju 

pilotintervjuer med friska barn mellan 3-6 år för att på bästa sätt kunna formulera frågor som 

engagerade respondenterna. Barnen som deltog informerades i förväg av sina föräldrar att 

forskaren skulle komma och vad intervjun handlade om. Semistrukturerade intervjuer utfördes 

där forskaren närmade sig barnet genom lek vid samtalets början och intervjun inleddes alltid 

med en öppen fråga för att inbjuda till samtal. Barnet fick se en skala på fem ansiktsuttryck 

för att hjälpa barnet att beskriva hur det kände sig. Om barnet inte kunde identifiera sig med 

den femgradiga skalan användes endast tre av de fem. Även dockor och gosedjur användes i 

samtalen med barnen. Leken är essentiell i samtalet med det cancersjuka barnet. Lek i mötet 

med barnet öppnar upp för samtal och interaktion, vilket främjar barnets möjlighet att delta i 

samtalet (Koukourikos, Tzeha, Pantelidou & Tsaloglidou, 2015). Forskaren erbjöd familjerna 

extra samtal om så önskades när studien var över. Alla intervjuer spelades in och 

transkriberades. Barnen och deras föräldrar fick välja om de ville bli intervjuade i hemmen 

eller på sjukhusen.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna har analyserats med en deduktiv innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008) utifrån 

Swansons caringteori (Swanson, 1993). Analysen genomfördes i tre steg enligt Elo och 

Kyngäs (2008). Steg ett innebar en förberedelse, då författarna bekantade sig väl med 

materialet och valde ut vad som skulle analyseras (Elo & Kyngäs, 2008). Detta innebar att 

författarna individuellt läste igenom de 13 intervjuerna upprepade gånger för att sätta sig in i 

materialet. Stycken som kunde relateras till syftet och Swansons caringteori lyftes fram, 

markerades och klipptes ut. Det andra steget innebar att organisera det utvalda materialet och 

välja ut vad som passade in under olika kategorier (Elo & Kyngäs, 2008). Författarna 

träffades och diskuterade vilka stycken de fann intressanta för vidare analys. Texter lästes om 

igen och material som inte svarade på syftet föll bort. Resultatdelen började ta form och delar 

av intervjun kunde placeras under de olika delarna i teorin. Under analysen uppenbarade sig i 

resultatet enlighet med Swansons caringteori. Arbetsprocessen har skett under handledning 

där studenterna fått återkoppling av handledare och kontinuerligt gått tillbaka i arbetet för att 

förbättra materialet. 

Steg tre innebar att rapportera och färdigställa ett resultat så detaljerat som möjligt och lyfta 

fram dess styrkor och svagheter (Elo & Kyngäs, 2008). I det tredje steget bearbetades texten 

ytterligare och talande citat valdes för att ytterligare belysa innehållet i varje del. Resultatet 

färdigställdes med citat och texter som beskrev hur barn och föräldrar upplevde 

barnsjuksköterskans bemötande inom barnonkologisk verksamhet. I det sista steget 

diskuterades analysen och resultatet i en metod- och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

lyfts metodens styrkor och svagheter och i resultatdiskussionen diskuteras studiens 

huvudresultat i relation till annan forskning.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Syftet med de etiska principerna är att undvika att människor utnyttjas, skadas eller såras 

inom forskningen. Människovärdesprincipen innebär att alla människor är lika värda och har 

samma rätt oberoende av personliga egenskaper eller funktioner i samhället. Forskning ska 
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bedrivas efter de grundläggande etiska principerna Respekt för personer, Göra gott samt 

Rättviseprincipen (Kjellström, 2012).  

Att visa respekt för personer innebär att forskaren har respekt för människans autonomi. Små 

barn har inte utvecklat sin förmåga till självbestämmande till fullo och måste skyddas då de 

ska involveras i forskning. Respekt för personer innebär också att de personer som involveras 

i forskningen ska lämna ett informerat samtycke till att delta (Kjellström, 2012). I denna 

studie fick både barn och föräldrar muntlig och skriftlig information om studien syfte och 

tillvägagångssätt. Informationen till barnen anpassades efter deras ålder och mognad. Både 

barn och vuxna fick information om deras rätt att avstå och avbryta under studiens gång.  

Göra-gott-principen fokuserar på människans välbefinnande och är en etisk skyldighet då 

forskningen inte får skada deltagarna. Genom en etisk riskanalys väger forskaren vinster 

gentemot risker med forskningen (Kjellström, 2012). Vinster med denna studie innebär en 

ökad förståelse för barn och föräldrars upplevelser. En annan vinst kan vara att barn och 

föräldrar får dela med sig av sina upplevelser. Risker med studien kan vara att de känner sig 

tvingade att dela med sig av sådant de inte vill berätta samt att de får lägga tid på att bli 

intervjuade.   

Etisk egengranskning har utförts för att bedöma vinster och risker med studien. Grundvärden 

inom denna magisteruppsats innebär hederlighet och ärlighet. Detta har tillämpats genom att 

citera deltagarnas upplevelser på ett ärligt sätt. Oredlighet inom forskningen innebär ett 

avsiktligt vilseförande av vetenskapen genom att plagiera, förvränga eller förändra metod och 

resultat (Kjellström, 2012).  

Rättviseprincipens främsta syfte är att deltagarna ska behandlas likvärdigt samt att sårbara 

populationer inte exploateras. Sårbarheten hos människan påverkas av ålder, kognitiv förmåga 

samt svår sjukdom. Barn beskrivs i litteraturen som en sårbar grupp (Kjellström, 2012). 

Denna studie fokuserar på de små barnen vilket forskningen sällan belyser. Barnens röst blir 

hörda genom intervjuerna och presenteras i det slutgiltiga arbetet. Barnen har rätt att få sin 

röst hörd och respekterad enligt FN:s barnkonvention (Socialstyrelsen, 2006). Alla deltagare 

som föll inom inklusionskriterierna erbjöds att delta i studien. Föräldrar ansågs vara ett stöd åt 

barnen och tillgång när intervjuerna utfördes. Familjerna fick välja var intervjuerna skulle ta 

plats för att inge trygghet. 

Svensk lag reglerar forskningsetiken i Sverige. Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor (Svensk författningssamling, 2003) har krav på etikprövning vid en av Sveriges 

etikprövningsnämnder. Studien till arbetet har fått etiskt godkännande av etiska kommittén i 

Linköping, Sverige (dnr 2010/343-31).  Lagring av personuppgifter i samband med 

forskningsarbeten regleras enligt Personuppgiftslagen (1998). Författarna till denna 

magisteruppsats har skrivit på sekretess och etiskt avtal för data som tilldelats från Högskolan 

Jönköping. Materialet har använts med stor försiktighet och intervjuerna har hanterats 

konfidentiellt. Konfidentialitet innebär att förvara data på ett säkert sätt så att det inte sprids 

till obehöriga samt redovisa på ett sådant sätt att data inte kan återföras till en enskild person 

(Kjellström, 2012).  

Författarna till denna magisteruppsats har varierande erfarenheter och förförståelse inom 

området då den ena författaren arbetar inom barnonkologisk verksamhet och den andra 

arbetar inom barnhabilitering.  
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RESULTAT 

 

Maintaining belief 

Barnsjuksköterskan visade en tilltro till barnet och föräldrarnas förmåga att hantera sin 

situation genom att ta till vara på deras möjlighet att delta i omvårdnaden. Hon hade en tro på 

att barnet själv kunde uttrycka sina önskemål och behov. När barnsjuksköterskan trodde på 

barnet och dess föräldrar samt förmedlade en känsla av hopp stärktes deras förmåga att 

hantera och ta sig igenom barnets cancersjukdom med hopp om en meningsfull framtid. 

 

Tro på människan 

Föräldrar upplevde att barnsjuksköterskan visade tilltro till att barnet klarade av saker genom 

att hon tog till vara på barnets förmåga. En förälder beskrev hur barnsjuksköterskan 

involverade barnet i de procedurer som barnet var tvunget att genomgå genom att säga till 

barnet att ”Du kan kanske hjälpa mig att vända rör.” Barnsjuksköterskan hade också en tilltro 

att barnet kunde uttrycka sina önskemål och behov då hon förde en dialog med barnet och 

försökte förstår hur barnet ville gå till väga i omvårdnaden. Barnsjuksköterskan visade en 

tilltro till föräldrarnas förmåga genom att ta vara på föräldrarnas kunskap. 

 

”Det är skönt att känna att vårdpersonalen verkligen lyssnar på vad vi säger, 

hur vi vill att saker och ting ska göras. Säger vi att vi gärna vill att nålen i 

venporten ska sitta kvar för att hon tycker det är obehagligt att ta ut den, så gör 

dom det. Så dom litar på att vi förstår” 

 

Förmedla hopp  

Hopp kunde förmedlas när barnsjuksköterskan gjorde något roligt med barnet, till exempel 

tog med barnet till lekterapin för att mata fiskarna. Barnet fick glömma sjukdom och smärta 

för en stund och kände att det gjorde något meningsfullt. Lekterapin hade en central plats för 

barnen som drabbats av cancer och gav hoppfullhet. ”Lekterapin är ett ljus i vardagen” 

beskrev föräldrar.  

 

Knowing 

Barnsjuksköterskan strävade efter att förstå barnet och föräldrarnas upplevda situation. Hon 

fokuserade på människan och försökte se den enskilde individen. Barnsjuksköterskan kunde 

öka sin förståelse genom att undvika antaganden. När barnet och föräldrarna gjordes delaktiga 

i barnets omvårdnad kring sin cancersjukdom fick de en mer positiv upplevelse. 
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Söka förståelse  

Föräldrarna upplevde att de var i behov av sjuksköterskor med specialistkompetens då deras 

barn hade insjuknat i cancer. Barnsjuksköterskor med erfarenhet och kompetens inom 

barnonkologisk verksamhet upplevdes som mer förstående av föräldrarna, vilket ökade 

känslan av trygghet vid insjuknandet. Föräldrar beskrev att sjuksköterskors bristande 

erfarenhet och kunskap gav ett osäkert bemötande. 

  

”Vi fick personal med mindre erfarenhet under en tid då vi behövde mycket stöd” 

 

Ibland saknade föräldrarna förståelse från barnsjuksköterskan i samband med diagnos. När 

barnet drabbades av cancer upplevde föräldrarna ett kaos när allt gick väldigt fort. Familjen 

fick ta del av mycket information och komma direkt till avdelningen för vidare vård och 

behandling. Föräldrar beskrev att den snabba handläggningen var bra då de inte ville vänta, 

men att de hade önskat en stund att bara stanna upp. ”Det gick på en timme och det gick 

alldeles för fort. Jag hade hoppats att man fick en halvtimme, en timme att smälta det innan 

man tog steget in i den här avdelningen.”  

 

Fokusera på människan  

Föräldrarna upplevde att barnsjuksköterskan fokuserade på deras sjuka barn och satte barnet i 

centrum genom att först hälsa på barnet och därefter på föräldrarna. En mamma berättade 

”Jag tycker att det var jättebra på akuten. Det klassiska är att man tar ett steg fram och ska 

hälsa, men det är inte du som är huvudpersonen, det är barnet.”  

Föräldrar menade att de hade behov av att barnsjuksköterskan synliggjorde dem i 

omvårdnaden kring sitt sjuka barn. De beskrev vikten av att barnsjuksköterskan såg hela 

familjen i sitt bemötande. 

 

”Det känns som att sköterskorna checkar av lite. Hur mår mamma idag? Hur är 

statusen på henne? De ställer lite frågor och kollar hur det går och det är skönt. 

De har koll på hela familjen och det är viktigt.” 

 

De uttryckte att de mår bra om barnet mår bra och dåligt när barnet mår sämre. 

Barnsjuksköterskan fokuserade på hela familjen genom att fråga hur de mådde vid 

insjuknandet.  

 

Undvika antaganden  

Ibland förutsatte barnsjuksköterskan att föräldrar ville vara delaktiga i beslut kring barnets 

omvårdnad vid insjuknandet. Föräldrar beskrev en önskan om att barnsjuksköterskan skulle 

ha förmåga att bedöma och handla vid smärtgenombrott hos det nyinsjuknade barnet. 

Situationen upplevdes som svår då föräldrarna inte tidigare sett sitt barn lida på det viset. 

Föräldrar beskrev ”De lägger över det på oss, beslutet att sätta in morfin och det är 

fruktansvärt laddat för oss”. 

Föräldrarna upplevde att barnsjuksköterskan ibland antog att de ville vara delaktiga i svåra 

omvårdnadshandlingar, vilket beskrevs som frustrerande. När föräldrarna fick hålla fast och 
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tvinga barnet till vårdhandlingar kände de sig som de onda när de istället ville inge trygghet 

och värme för sina barn. 

”Vi ska alltid vara tryggheten och inte de onda. Det är i vår famn hon ska klättra 

upp i när hon behöver få lugn och ro. När sköterskorna lämnar över obekväma 

saker åt oss och vi är tvungna att straffa, muta och locka, har vi helt plötsligt 

gått över till de ondas sida.” 

 

Även antaganden om att föräldrarna hade fått information som inte gått fram var jobbigt när 

barnet insjuknat i cancer. Detta förekom särskilt när vården skulle bedrivas mellan olika 

instanser.  

 

Skapa delaktighet  

Föräldrar menade att de barnsjuksköterskor som tog sig tid och pratade med barnet främjade 

barnets delaktighet. Då barnet fick vara med och medverka blev det enklare att utföra 

omvårdnaden. En förälder berättade att ”Får han vara med och hjälpa till, så brukar det gå 

bra.” Då barnet fick vara delaktigt och räcka fram CVK´n upplevdes det mer positivt av 

föräldrarna än om barnsjuksköterskan tog fram den. Föräldrarna menade att relationen till 

barnsjuksköterskan hade betydelse för hur omvårdnaden kunde utföras. Då 

barnsjuksköterskan etablerade en relation till barnet skapades det möjligheter för barnet att 

delta i sin omvårdnad. 

 

Being with 

Barnsjuksköterskan närvarade genom att ta sig tid och vara lyhörd i sitt bemötande. Hon 

närvarade genom att dela känslor av glädje och sorg i mötet med familjen. När 

barnsjuksköterskan engagerade sig emotionellt i barnet och familjens upplevelser utan att 

belasta fanns hon där för dem.  

 

Att närvara  

När barnsjuksköterskan såg hela familjen upplevde föräldrarna barnsjuksköterskans närvaro. 

Föräldrar uttryckte en tacksamhet över att barnsjuksköterskan tog sig tid med dem. 

 

”Vi är väldigt positiva till bemötandet och till vården, särskilt de första 

veckorna. Sjukvårdspersonalen tog sig verkligen tid och förklarade om och om 

igen. De sjuksköterskor som har hjälpt oss har varit tålmodiga och tagit sig tid.” 

 

Då omvårdnadsansvarig barnsjuksköterska var närvarande hade föräldrarna också möjlighet 

att ställa frågor och fundera över vad som sagts. När familjerna tilldelats en 

omvårdnadsansvarig barnsjuksköterska skapades trygghet och känsla av närvaro. 

Då barnsjuksköterskan tog sig tid och var lyhörd i mötet med familjen upplevdes det som 

positivt och ingav trygghet. En förälder berättade att ”Hon kom nästan direkt, alltså första 

dagen efter att vi fått diagnosen. Det är henne vi har kontakt med, hon är fantastisk. Hon 
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kommer ofta in och kollar hur vår dotter mår”.  När det saknades en omvårdnadsansvarig 

barnsjuksköterska blev det jobbigt för familjerna eftersom personalen saknade helheten.  Det 

blev oftare missförstånd när kontinuiteten bröts och när fler barnsjuksköterskor var 

involverade i omvårdnaden.  

Barnsjuksköterskor som närvarade och ställde frågor till barnet och dess föräldrar upplevdes 

mer positivt än de som utförde omvårdanden rutinmässigt. Barnsjuksköterskan närvarade 

genom att ta sig tid och vara lyhörd i mötet med familjen, vilket föräldrarna uppskattade. 

 

”Sköterskan kom inte bara in helt mekaniskt, utan stannade upp och tittade på 

henne. Sen pratade han med henne och med mig.” 

 

Att dela känslor 

Föräldrar upplevde att barnsjuksköterskor inte alltid tillät sig att dela känslor med familjen för 

att orka med arbetet. De uttryckte att de såg hur barnsjuksköterskan blev berörd och ledsen då 

deras barn varit dåligt. 

 

”Som sköterska på ett sånt ställe gäller det nog att ha viss distans. En av de 

sköterskor som vi haft ganska mycket visste inte om att hon hade varit så dålig så 

när vi berättade det såg jag på henne hur ledsen hon blev” 

 

Att inte belasta  

Föräldrarna ville slippa bördan av ansvar i krävande situationer som när de var tvungna att 

hålla fast sitt barn. De ville bara vara föräldrar. Barnsjuksköterskan hade möjlighet att inte 

belasta föräldrar genom att vara tydlig i sitt handlande och inte lägga över bördan av att hålla 

fast barnet. När barnsjuksköterskan var bestämd vid vårdåtgärder belastades inte föräldrarna 

och barn med att ta beslut. Barnet tvekade inte lika mycket när barnsjuksköterskan var tydlig i 

vad som skulle göras menade föräldrarna. ”De gånger som det har fungerat bäst är när 

vårdpersonalen har varit bestämd. Hon är mer med på noterna då.”   

Föräldrarna upplevde att barnsjuksköterskan belastade dem genom sitt sätta att tala till barnet. 

De försökte göra sjukhusvistelsen så positiv som möjligt för barnet, men vårdpersonal kunde 

rasera detta beroende på hur de formulerade sig i mötet med barnet. Föräldrarna förklarade att 

det var viktigt hur personalen uttryckte sig och vilka ordval de använde inför deras barn. 

 

”Det var någon som sade; här kommer dumma syster och ska ge dig mediciner 

och åh, vad tråkigt att du behöver komma in till sjukhuset igen. Vi försöker få det 

att det ska vara positivt att komma in till sjukhuset. Det behöver inte vara 

”dumma syster” utan ”här kommer jag och jag gör någonting bra.” 
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Doing for 

Barnsjuksköterskan utförde omvårdnadshandlingar med respekt för barnet och föräldrarnas 

värdighet och integritet. Hon kunde aktivt skydda barnets värdighet i omvårdnaden. När 

barnsjuksköterskan utförde omvårdnad för barnet och föräldrarna utifrån deras behov och 

önskan ökade känslan av trygghet och komfort. Professionellt handlande och genomförd 

omvårdnad var värdefull i omvårdanden kring barn som nyligen insjuknat i cancer.   

 

Bevara värdighet 

Föräldrarna upplevde inte alltid att barnet blev behandlat med värdighet, utan med tvång. 

Föräldrar lyfte fram tvångshandlingar som det jobbigaste vid diagnostillfället, att barnet 

tvingades att ställa upp på undersökningar som det inte ville. När barnet vistades på sjukhus 

blev det ett intrång på barnets personliga sfär och ett övergrepp på dess integritet menade 

föräldrarna. Barnsjuksköterskan kunde skydda barnets värdighet och integritet vid svåra 

omvårdnadshandlingar när hon skapade en relation till barnet och förberedde det väl på vad 

som skulle ske. 

 

”Jag tycker att det jobbigaste i början var övergreppet på hennes integritet. När 

folk var och petade och tryckte på henne och fick henne att ställa upp. Hon mår 

inte bra av att alla är på henne.” 

 

Föräldrar upplevde att läkarna kunde vara bättre på att bevara barnets värdighet och integritet 

än sjuksköterskorna. ”Läkarna ger henne större integritet än vad sköterskorna gör. De frågar 

om lov innan. Får jag lyssna på magen eller kan du dra upp tröjan. Jag upplever det i alla 

fall att läkarna ger henne en större integritet än vad sköterskorna gör.”  

 

Främja trygghet 

Barnsjuksköterskan kunde främja känsla av trygghet genom sitt bemötande. Föräldrar beskrev 

ett gott bemötande där barnsjuksköterskan var lugn, trygg och hjärtlig i mötet med deras barn. 

De beskrev även att tryggheten främjades av ett gott bemötande och professionell skicklighet 

där barnsjuksköterskan kunde avleda barnet samt hantera situationen på ett säkert sätt. ”När 

de är lugna, trygga, inte så där superkäckt utan det lugna, det hjärtliga. Ja, egentligen ska det 

kännas tryggt.”  

Föräldrar berättade att barnet tyckte det var mysigt och upplevdes som tryggt av att få umgås 

med barnsjuksköterskan. Barnet uppskattade uppmärksamheten som det fick och kunde längta 

efter att träffa en viss barnsjuksköterska. 

 

”När hon får lov att vistas bland sköterskorna så tycker hon att det är väldigt 

mysigt. Hon uppskattar uppmärksamheten hon får där.” 
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Professionell kompetens 

Barnsjuksköterskan var professionell i sitt arbete med barn då hon kunde avleda barnet i 

omvårdnadssituationer och utföra arbete med säkerhet. Barnsjuksköterskor som bara kom in 

på rummet och utförde sina uppgifter utan att sitta ned och se barnet upplevdes inte som 

professionella. Familjens välbefinnande påverkades av barnsjuksköterskans kompetens. 

 

”Det krävs en säkerhet i det man ska göra, att man har gjort det så många 

gånger att det går lätt och smidigt så att man inte behöver tveka. När sköterskan 

har förmågan att på ett enkelt sätt kunna avleda barnet under dom sekunderna 

som man måste göra något ingrepp.” 

 

Några föräldrar och barn fick erfara negativa händelser i form av felmedicinering och 

obehagliga upplevelser vid omvårdnadsåtgärder. De upplevde oro och rädsla hos barnet efter 

händelsen och önskade helst inte ha den barnsjuksköterskan hos sitt barn. 

 

”Sjuksköterskan gjorde henne så orolig. Hon var fipplig när hon skulle göra 

saker. När hon skulle sätta dropp blev det backflöde och det bara sprutade blod 

över sängen. Hon (barnet) blev jätteskärrad.” 

 

Enabling 

Barnsjuksköterskan förmedlade ett stöd för barnet och dess familj i mötet med det okända 

som insjuknandet i cancer innebar. Barnsjuksköterskan gav åldersanpassad information för att 

barnet skulle förstå sin sjukdom. Föräldrarna var i behov av omfattande information vid 

diagnostillfället. Det sjuka barnet och föräldrarnas självkänsla stärktes genom att 

barnsjuksköterskan gjorde barnet delaktigt genom att förmedlade alternativ till barnet i 

omvårdnaden.  

 

Förmedla stöd  

Barnsjuksköterskan stöttade föräldrarna i omvårdnaden genom att låta dem vara föräldrar till 

sitt barn. Föräldrar funderade över om omvårdnaden hade kunnat utföras på ett bättre sätt för 

deras barn om barnsjuksköterskan varit mer stödjande vid svåra omvårdnadshandlingar. ”Jag 

undrar om det hade varit lättare om vi inte hade varit med och hållit fast. Om vårdpersonalen 

hade hållit fast och vi hade tröstat eller jag vet inte.”  

 

Förmedla information  

Barnsjuksköterskan hade en viktig roll i att förmedla information och följa upp om familjen 

förstått informationen. Föräldrarna berättade att de var i behov av information vid 

diagnostillfället, även om de var medvetna om att de inte skulle minnas allt så ville de få 

information omgående. 
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”Vi vill ha hela kartan, även om inte vi komma att komma ihåg hälften så vill vi 

ha hört det en gång och så kan vi gå tillbaka till det efteråt, men så att vi i alla 

fall har fått chansen” 

 

När de hade fått information var det lättare för föräldrarna att hantera situationer som kunde 

uppstå. Föräldrar uppskattade ärlig information angående barnet, men upplevde inte alltid att 

de fick det. 

 

”Personalen säger inte riktigt vad som kan hända. Jag tror inte heller dom får 

det. Eller så får dom det men gör det inte i alla fall. De berättar inte om alla 

biverkningar som kan komma. Hade dom gjort det så får man en liten bild av vad 

som kan hända och då är man lite förberedd på det.” 

 

För övrigt beskrevs barnsjuksköterskor som duktiga på att förklara sjukdom och behandling 

på ett åldersanpassat sätt samt informera anhöriga. Barnsjuksköterskan visade förmåga att 

fånga barnets intresse och skapa nyfikenhet då information gavs. Det uppskattades av 

föräldrarna när barnsjuksköterskan förmedlade åldersanpassad information med bilder för 

både familj, anhöriga och i skolan. ”Hon (barnsjuksköterskan) fick vår dotter att förstå själva 

sjukdomen med hjälp av bilder. Hon har gjort jättemycket genom att ta hand om min familj 

och berättat för dem.” 

 

Skapa alternativ 

Föräldrarna uppskattade när barnsjuksköterskan gjorde barnet delaktigt genom att ge det 

alternativ. När barnet fick välja vilken kroppsdel som skulle undersökas först medverkade 

barnet i omvårdanden. ”De krävs så lite. Sådana småsaker. Som, vill du börja med örat eller 

munnen. Ja, då har han valt det. Det är små knep de använder. De som har jobbat med barn. 

Barnen önskade att vara delaktiga i den mån de kunde, vilket möjliggjordes när 

barnsjuksköterskan gav barnet alternativ. 

 

DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att beskriva barn och föräldrars upplevelse av barnsjuksköterskans 

bemötande inom barnonkologisk verksamhet. I resultatet framkom vikten av att 

barnsjuksköterskan visade tilltro till barnet och föräldrarnas förmåga vid insjuknandet i 

cancer. Barnsjuksköterskan visade tilltro till föräldrarna genom lyhördhet och värnade om 

föräldrarnas kunskap och kompetens på sitt barn. När barnet blev delaktigt i sin omvårdnad 

upplevde föräldrarna att barnet var i fokus. Resultatet visade att familjen värdesatte en god 

vårdrelation till barnsjuksköterskan. När familjen fick en omvårdnadsansvarig 

barnsjuksköterska upplevde föräldrarna att kontinuiteten och barnsjuksköterskans förståelse 

för familjens situation ökade. Barnsjuksköterskan kunde genom sitt bemötande och sin 

kommunikation skapa trygghet för familjen. Även barnsjuksköterskans yrkesskicklighet 

påverkade känslan av trygghet och välbefinnande. 
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Metoddiskussion 

I metoddiskussionen granskar forskaren studien kritiskt från syfte till presentation av resultat 

för att belysa studiens trovärdighet. Det ska finnas en trovärdighet av data som används samt 

även analysen av den (Wallgren & Henricson, 2012). Både barn och föräldrars upplevelser av 

barnsjuksköterskans bemötande skulle beskrivas enligt syftet, men då barnen var mycket unga 

och svårt sjuka tiden vid diagnostillfället begränsades deras möjlighet att framföra sin röst. 

Därför är tonvikten i denna studie främst på föräldrarnas erfarenheter och upplevelser av 

barnsjuksköterskans bemötande. Att barnens röster inte blev mer framträdande är en av 

studiens svagheter. 

Polit och Beck (2012) beskriver begreppet trovärdighet där data tolkats och analyserats 

sanningsenligt. Forskningens trovärdighet påverkas även av den tillämpade designen samt 

forskarens tolkningar av deltagarnas upplevelser. En kvalitativ metod har använts där 

semistrukturerade intervjuer har analyserats med en deduktiv innehållsanalys, utifrån 

Swansons caringteori (Swanson, 1993). Den kvalitativa metoden beskriver människors 

erfarenheter, upplevelser och tankar (Elo & Kyngäs, 2008). Då författarna till denna studie 

ville beskriva barn och föräldrars upplevelser av barnsjuksköterskans bemötande inom 

barnonkologisk verksamhet var val av metod lämplig. Den deduktiva ansatsen kan med fördel 

användas när forskaren vill ompröva data i ett nytt sammanhang för att bidra med ny kunskap 

till vetenskapen (Elo & Kyngäs, 2008). En deduktiv innehållsanalys var användbar till denna 

studie då författarna ville komplettera och utveckla en redan befintlig studie. Författarna ville 

studera tidigare inhämtad data utifrån ett nytt perspektiv.  

Studien inkluderade 13 barn och 23 föräldrar. Antalet deltagare var begränsat, men tillräckligt 

många för att visa en variation av upplevelser, vilket ökar tillförlitligheten. En svaghet med 

studiens design kan vara att författarna själva inte utfört intervjuerna utan har tolkat texter 

som redan var transkriberade. Om författarna hade utfört intervjuerna själva eller lyssnat på 

samtalen skulle trovärdigheten eventuellt stiga då författarna får en helhet av samtalet genom 

att tolka deltagarnas kroppsspråk och uttryck. Polit och Beck (2012) menar att studiens 

pålitlighet påverkas av forskarens tidigare erfarenheter av datainsamling samt dataanalys. 

Forskaren till studien hade tidigare erfarenheter och kunskap om hur barn intervjuas på bästa 

sätt. Vid intervjuernas början inleddes samtalen med att forskaren använde lek, vilket är en 

effektiv metod vid samtal med barn (Koukourikos et. al, 2015). Författarna till denna 

magisteruppsats har ingen erfarenhet av att själva utföra intervjuer med barn. Då intervjuerna 

utfördes av en erfaren forskare kan det ändå inneburit en ökad pålitlighet jämfört med om 

författarna själva skulle utfört datainsamlingen. Författarna fick läsa redan nedskrivna samtal, 

vilket medförde att värdefull information föll bort som skulle kunna öka studiens trovärdighet. 

Vid intervjutillfällena tog forskaren minnesanteckningar för att öka studiens pålitlighet. Dessa 

minnesanteckningar fick författarna till denna magisteruppsats inte ta del av. Studiens 

trovärdighet ökade genom att författarna var två stycken som både enskilt och tillsammans 

analyserade materialet och gemensamt kom fram till ett resultat. Studiens trovärdighet 

stärktes även av att forskaren utförde pilotintervjuer på friska barn så frågorna kunde justeras 

och förbättras inför studieintervjuerna (Polit & Beck, 2012).  

Polit och Beck (2012) beskriver bekräftelsebarhet som en objektiv syn genom 

forskningsprocessen. Bekräftelsebarheten i denna magisteruppsats stärktes genom att 

författarnas erfarenheter och förförståelse inom området beskrivs tidigare i arbetet. 

Författarnas medvetenhet om förförståelse är nödvändig under forskningsprocessen för att 

bibehålla en objektiv syn. Att författarna har olika erfarenheter inom området skapade 

intressanta diskussioner och analyser under arbetets gång, vilket kunde öka 

bekräftelsebarheten i denna studie.  
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Överförbarheten vid en kvalitativ metod innebär att det är svårt att få exakt samma resultat vid 

en omprövning av studien, men forskaren bör få liknande resultat om designen är väl gjord. 

Stävan är att metoden är så tydlig beskriven som möjligt för att kunna användas till vidare 

forskning (Wallgren & Henricson, 2012). Författarna menar att en omprövning av studien bör 

ge liknande resultat då metoden är väl utformad, men ett exakt resultat är inte att förvänta sig 

då en kvalitativ metod tillämpats. Vidare menar författarna att studiens överförbarhet är bred 

då resultatet kan appliceras inom de flesta områden inom barnsjukvården där 

barnsjuksköterskan ska bemöta barn och föräldrar och inte endast då ett litet barn 

nydiagnostiserats med cancer.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att barnsjuksköterskan hade tilltro till barnet genom att barnet fick uttrycka 

sina önskemål och behov. Hon försökte förstå hur barnet ville gå till väga i omvårdnaden och 

hade tilltro till att barnet hade viktig information att förmedla genom att skapa en dialog och 

förståelse utifrån barnets perspektiv. Barnets perspektiv innebar att barnet fick utrymme att 

tala för sig själv. Även andra studier belyser vikten av att arbeta utifrån barnets perspektiv och 

menar då att det krävs att barnsjuksköterskan har förståelse för barnets kognitiva utveckling 

och kommunikativa förmåga (Nilsson, Björkman, Almqvist, Almqvist, Björk-Willén, 

Donohue, Enskär, Granlund, Huus & Hvit, 2015). Barnsjuksköterskan stöttade föräldrarna 

genom att tro på deras förmåga att vårda barnet. Hon hade tilltro till att föräldrarna hade viktig 

kunskap att förmedla om sitt barn för de kände barnet bäst. Nilsson et.al. (2015) förklarar 

innebörden av barnperspektivet som när vuxna tolkar barnets behov. Barnsjuksköterskan 

visade tilltro till föräldrarna genom att utgå ifrån ett barnperspektiv och fick på så sätt en ökad 

förståelse för barnet och kunde därefter hjälpa barnet på bästa sätt. Swanson (1991) belyser 

också vikten av att ta tillvara på människans kapacitet och att tro på den.   

Resultatet framhåller att barnsjuksköterskan måste fokusera på människan i sitt bemötande. 

När barnsjuksköterskans tog ett steg fram och satte barnet i fokus såg hon människan. 

Föräldrar önskade att barnsjuksköterskan betraktade barnet som huvudperson i bemötandet. 

Enligt barnkonventionen ska barnets bästa sättas i främsta rummet vid alla beslut som rör 

barn. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ett barn får aldrig kränkas 

eller diskrimineras enligt konventionen (Socialstyrelsen, 2006). Föräldrar upplevde att barnets 

integritet ibland kränktes genom tvångshandlingar, vilket var något av det svåraste vid 

insjuknandet. De beskrev även att läkarna kunde visa mer hänsyn än barnsjuksköterskor till 

barnets värdighet och integritet i samband med undersökningar. Resultatet är anmärkningsvärt 

då dessa värden är grundläggande i barnsjuksköterskans arbete och roll.  Enligt Bowlby 

(2010) ska föräldrarna utgöra en trygg bas för sitt barn. Föräldrar är en tillflykt dit barnet kan 

vända sig för att få fysisk och känslomässig näring. De ger barnet tröst när det är ledset och 

lugnar vid oro. I resultatet beskrev föräldrar att de inte ville vara de onda genom att hålla fast 

sitt barn, utan bara vara föräldrar som ingav trygghet för barnet. Barnsjuksköterskan kunde 

förmedla stöd åt föräldrarna genom att ta hjälp av en kollega vid svåra omvårdnadsåtgärder. I 

sitt arbete måste barnsjuksköterskan aktivt skydda barnets integritet och värdighet för att inte 

skapa ytterligare lidande hos familjen. 

Resultatet beskriver att barn och föräldrar upplevde ett behov av en god relation till 

barnsjuksköterskan. En närvarande barnsjuksköterska ingav trygghet och upplevdes lyhörd i 

mötet. I Andershed & Olssons (2009) studie framgår också vikten av att barnsjuksköterskan 

bekräftar och visar förståelse för patientens upplevelser. Genom lyhördhet och närvaro kan 

barnsjuksköterskan bemöta patientens behov (a.a). Resultatet visade att barnen verkade trygga 
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tillsammans med barnsjuksköterskor som bekräftade dem och hade utvecklat en relation till 

dem. Det är värdefullt med en omvårdnadsansvarig barnsjuksköterska vid insjuknandet i 

cancer då kontinuiteten ger en ökad känsla av närvaro. Swanson (1991) betonar också att 

sjuksköterskan ska finnas där för patienten, söka förståelse och dela dennes känslor. Föräldrar 

framförde att barnsjuksköterskan inte alltid tillät sig att dela känslor för att orka arbeta med 

svårt sjuka barn. De uttryckte även ett behov av att känna hopp i vardagen. Även i studien av 

Salmon et. al. (2012) beskrev föräldrar till barn med cancer behov av att barnsjuksköterskan 

förmedlar en känsla av hopp (a.a.). Att förmedla hopp kan innebära ett etiskt dilemma för 

barnsjuksköterskan i arbetet med svårt sjuka barn då det krävs en balans mellan ärlighet och 

hoppfullhet.  

Barnsjuksköterskans erfarenhet och kompetens visade sig ha betydelse för familjens känsla av 

trygghet vid insjuknandet. I Enskär (2012) beskriver barnsjuksköterskor att deras kunskap 

hade en avgörande roll för hur säkra de kände sig med att vårda ett cancersjukt barn. 

Barnsjuksköterskor inom barnonkologisk verksamhet behöver kontinuerlig utbildning och 

möjlighet till reflektion, då ökar deras förutsättningar att tillgodose barnet och familjens 

behov samt bibehålla en expertkompetens (a.a). Barn som nyligen drabbats av cancer är i 

behov av vidareutbildade specialistsjuksköterskor för att känna trygghet.  

Föräldrarna beskrev att de var i stort behov av upprepad information vid diagnostillfället då 

det var omöjligt att komma ihåg allt de hört första gången. Studien av Ringnér, Karlsson och 

Hällgren-Graneheim (2015) beskriver att föräldrar till barn med nydiagnostiserad cancer har 

stort behov av information. Personcentrerad information baserat på individens behov ökar 

föräldrarnas möjligheter att förstå och delta i deras barns omvårdnad (a.a.). I resultatet 

berättade föräldrarna att barnsjuksköterskor var duktiga på att ge åldersanpassad information 

och väcka nyfikenhet hos barnet. När barnsjuksköterskan förmedlade information utifrån 

individuella behov kunde föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt sjuka barn stärkas. Enligt 

NOBAB (2008) har barnet rätt till information på ett begripligt sätt. Barnsjuksköterskan ska 

ha förmåga att förmedla utvecklingsanpassad och relevant information till barn samt förvissa 

sig om att barnet har förstått (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

Föräldrarna upplevde ett kaos och vid barnets insjuknande. De hann inte stanna upp när barnet 

fick sin cancerdiagnos. Barnsjuksköterskan måste söka förståelse för hur föräldrarna upplever 

situationen och möta deras behov. Studier beskriver att när ett barn diagnostiseras med cancer 

drabbas familjen av ett enormt livslidande med rädsla att förlorafölora sitt barn. 

Barnsjuksköterskan kan stötta genom att vara medveten om möjliga krisreaktioner hos 

föräldrarna (Da Silva Carvalho, Bastos Depianti, Faria da Silva, Burla de Aguiar, Moreira 

Monteiro, 2014). Barnsjuksköterskan inom barnonkologisk verksamhet behöver ge stöd åt 

barnet och föräldrarna i den svåra livskris de befinner sig i vid insjuknandet i cancer. Då ett 

litet barn drabbts av cancer bör barnsjuksköterskan identifiera och bemöta barnet och 

föräldrarnas individuella behov för att lindra lidande och främja välbefinnande.  
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SLUTSATS 

Barnsjuksköterskan måste visa tilltro till barn och föräldrars förmågor vid insjuknandet. Detta 

kan göras genom att barnsjuksköterskan utgår både ifrån barnets perspektiv samt ett 

barnperspektiv. När ett barn diagnostiseras med cancer bör barnsjuksköterskan söka förståelse 

för familjens individuella upplevelser samt undvika antaganden i vårdandet. För att inte 

belasta familjen, som befinner sig i en livskris, bör barnsjuksköterskan överväga hur hon 

formulerar sig och agerar i mötet med barnet. Barnsjuksköterskan bör ta hjälp av en kollega i 

olika omvårdnadssituationer och inte tvinga föräldrarna att hålla fast sitt barn. Föräldrarna 

strävar efter att barnet ska få en positiv upplevelse av vården och det är då viktigt att 

barnsjuksköterskan bibehåller en positiv och hoppfull attityd i mötet med familjen. 

Barnsjuksköterskans bemötande kan främja eller hindra barnet och föräldrarnas upplevelse av 

välbefinnande. Omvårdnadsansvariga barnsjuksköterskor är nödvändiga för familjens känsla 

av närvaro och kontinuitet, vilket ger en ökad trygghet vid insjuknandet. Barnsjuksköterskan 

måste aktivt tänka på att skydda barnets integritet och värdighet när hon utför omvårdnaden. 

Studier som belyser små barn och föräldrars upplevelser av barnsjuksköterskans bemötande 

vid insjuknandet behöver studeras vidare för att bidra till en större förståelse inom 

vetenskapen. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
 

Barnsjuksköterskan inom den barnonkolgiska verksamheten bör utgå både ifrån barnets 

perspektiv samt ett barnperspektiv i sitt arbete. Genom att barnsjuksköterskan visar lyhördhet 

och tilltro till att barnet har något viktigt att förmedla kan det leda till ett ökat välbefinnande 

hos barnet. Barnsjuksköterskan måste utgå ifrån att föräldrarna har viktig kunskap att 

förmedla om sitt barn. Barnsjuksköterskan inom barnonkologisk verksamhet måste bibehålla 

en hoppfull attityd och överväga hur hon formulerar sig och agerar i sitt bemötande. Inom 

barnonkologisk verksamhet behövs det vidareutbildade barnsjuksköterskor för att säkerställa 

god omvårdnad då ett litet barn insjuknat i cancer.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1  

 

 

Den grundläggande tilltron på människan, Maintaining belief, är central inom Swansons 

caringteori. Begreppet förankras med Knowing som innebär att skapa förståelse för patientens 

upplevda situation. Att närvara hos patienten, Being with, tillämpas genom att utföra 

omvårdnad, Doing for och stärka människans egna resurser genom stöd och vägledning, 

Enabling. Strukturen för caringteorin förenar sjuksköterskans filosofiska attityder, förståelse 

för människan, närvaro och omvårdnadsåtgärder. Målet med vårdandet är att främja 

människans välbefinnande (Swanson, 1993). 

 

 

 

 


