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Sammanfattning 
 
Bakgrund: När ett barn drabbas av cancer förändras hela familjens situation och livet tar en tuff 
vändning. Barn med cancer känner sig sårbara och de utsätts för många smärtsamma procedurer. 
Sjuksköterskan skall alltid ha barnet i fokus och visa respekt och förståelse för situationen familjen 
befinner sig i. 
Syftet med studien var att beskriva barns, ett till sex år och deras föräldrars upplevelser av 
barnsjuksköterskans bemötande inom barnonkologiskomvårdnad, sex månader efter diagnostillfället. 
Metod: Studien har en kvalitativ deduktiv design där 13 barn i åldrarna ett till sex år med cancer sex 
månader efter diagnostillfället intervjuats. Intervjuerna utfördes med semistrukturerade frågor och 
har analyserats med Elo och Kyngäs deduktiva innehållsanalys utifrån Swansons omvårdnadsteori. 
Resultat: Föräldrarna kände sig tryggast när kompetenta sjuksköterskor med erfarenhet av 
barnonkologisk omvårdnad tog hand om deras barn, de önskade kontinuerlig och likvärdig 
information. Barnen ville känna sig delaktiga i vården och föräldrarna uppskattade att sjuksköterskan 
tog sig tid för barnet och använde leken i omvårdnaden. 
Slutsatser: Barn och föräldrar upplevde att sjuksköterskor gjorde ett fantastiskt arbete. De flesta av 
barnen trivdes på sjukhus och hade tillsammans med sjuksköterskan hittat strategier för att underlätta 
sjukdomstiden. Ett gott bemötande från sjuksköterskan ingav hopp hos familjen och främjade barnets 
välbefinnande. 
 
Nyckelord: Bemötande, Cancer, Familj, Omvårdnad, Små barn 



 

Summary 
 
Background: When a child is affected by cancer the whole family situation is changing and life takes a 
difficult turn. Children with cancer felt vulnerable and exposed to many painful procedures. The nurse 
should always have the child in focus and show respect and understanding for the situation the family 
is in. 
The aim of the study was to describe children, aged one to six years and their parents' experiences of 
pediatricnurse treatment in pediatric oncology nursing, six months after diagnosis 
Method: The study has a qualitative deductive design where 13 children aged one to six years with 
cancer six months after diagnosis where interviewed. The interviews are structured through semi- 
structured questions and analyzed with Elo and Kyngäs (2008) deductive content analysis, based on 
Swanson's theory of nursing. 
Results: The parents felt safest when skilled nurses with experience in pediatric oncology nursing took 
care of their child, the desired continuous and equivalent information. The children wanted to be 
involved in the care and the parents appreciated that the nurse took time for the child and used the 
play in nursing. Conclusions: Children and parents felt that the nurses did a fantastic work. Majority of 
the children thrived in the hospital and had together with the nurse found strategies to handle the 
illness. Good treatment from the nurse established hope within the family and promoted the child’s 
wellbeing. 
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Inledning 

Inom sjukvården är det viktigt att sjuksköterskan utgår ifrån barnets perspektiv och inte ser barnet 
som en liten vuxen. När ett barn drabbas av cancer är det viktigt för barnet att livet får fortsätta så 
normalt som möjligt. Det är inte bara barnet som påverkas utan hela familjens tillvaro förändras 
(Barncancerfonden, u.å; UNICEF, 2009). 
Barnkonventionens grundläggande principer innefattar barnets rätt att bli hörd i de frågor som rör 
barnet, barnet har rätt till delaktighet och inflytande och barnets bästa skall alltid komma i främsta 
rummet (UNICEF, 2009). 
Barn skall vårdas tillsammans med andra barn och miljön skall vara anpassad för att tillgodose barns 
behov av lek och aktivitet. För att kunna möta barnet och familjen krävs det rätt kompetens, 
sjuksköterskan skall möta barnet och familjen med respekt. Familjen skall göras delaktiga i beslut och 
informationen som ges skall vara på ett begripligt sätt (Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och 
behov inom hälso- och sjukvård, NOBAB, 2014). Social kompetens beskrivs vara av störst värde i 
mötet med familjer som har ett cancersjukt barn. Barn och föräldrar beskriver också att avgörande för 
hur bemötandet upplevs är om sjuksköterskan tar sig tid för familjen, stöttar dem och ger dem ärlig 
information (Von Essen, Enskär & Skolin, 2001). När föräldrarna är nöjda med sjuksköterskans 
bemötande har de lättare att hantera situationen och har mer kraft att ta hand om sitt sjuka barn 
(McGrath, 2002). Sjuksköterskan skall i sitt bemötande visa respekt och empati, målet är att uppnå en 
relation där barnet känner förtroende och tillit till sjuksköterskan (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2008). 
Det finns studier gjorda på hur föräldrar upplever vården och sjuksköterskans bemötande (Parker & 
Johnston, 2008; Kästel, Enskär & Björk, 2011), men färre gjorda på små barns egen upplevelse. 
Barnets berättelse av deras upplevelse kan bidra till en ökad förståelse för hur det är för ett litet barn 
att leva med cancer. Genom att sjuksköterskan får insikt i hur det är för barnet, kan hon bidra till en 
bättre vård, främja välbefinnande och minska deras lidande. 
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Bakgrund 

Barn med cancer 
Årligen drabbas ungefär 250 barn under 15 år av någon typ av cancerdiagnos. Av alla de barn som 
drabbas botas över 75 procent. Trots det är cancer fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos barn 
upp till 15 år. Cancer hos barn skiljer sig från cancer hos vuxna. Barnens cancersjukdom är mer 
snabbväxande och aggressiv. Det är en tuff och lång behandling som medför både psykiskt och fysiskt 
lidande för barnet och familjen. Behandlingen av olika typer av cancersjukdom baseras på ̊ kirurgi, 
cytostatikabehandling och strålbehandling. Behandlingarna varierar och anpassas efter typ av cancer. 
Vid behandling av barn med cancer måste hänsyn tas till att barns kroppar och organ växer och 
utvecklas. Barnens kropp och organ skadas lättare av en lång, tuff och krävande behandling än organ 
hos vuxna (Socialstyrelsen, 2013). För barn med cancer finns en rädsla inför smärtsamma procedurer, 
det finns också en oro inför att inte veta vad som kommer hända. Biverkningar av behandling såsom 
trötthet, illamående, nutritionssvårigheter, håravfall, smärta och känslan av att vara sjuk är 
påfrestande för barnet (Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & Kreuger, 1997). 
En av de största svårigheter som ett barn går igenom under sin sjukdomstid är att de begränsas till lek 
och aktiviteter som de ägnade sig åt när de var friska, utan detta i livet upplever barnet att det inte 
finns någon mening. Det är också en stor sorg för barn att isoleras och inte kunna vara med sina 
vänner. Barn vill att livet skall vara som det var före sjukdomen. De restriktioner som en 
cancersjukdom medför gör att barnet tappar en del av sin identitet och gör att barnet känner sig 
ensamt. Lek, aktiviteter och vänner är en stor del i barnets liv och en viktig del för barnets utveckling 
(Griffiths, Schweitzer & Yates, 2011). Barnet utvecklar sina kognitiva färdigheter under förskoleåldern. 
Små barn har mycket frågor och återberättar gärna sin personliga upplevelse i korta meningar. Något 
äldre förskolebarn anpassar sitt språk efter mottagaren och situationen, barnet har också funderingar 
kring orsaker (Bischofberger, Dahlquist, Edwinsson Månsson, Tingberg, & Ygge, 2004). Redan som 
treåring kan barnet återberätta och ge beskrivningar av negativa upplevelser såsom sjukdom och 
sjukhusvistelse (Docherty & Sandelowski, 1999). 
 
Barn med cancer upplever en sårbarhet, de befinner sig i en ständig kamp mellan det goda och onda. I 
svåra situationer känner de sig ensamma och upplever att de inte har kontroll över situationen. 
Barn vill ha stöd från sin närmaste omgivning för att klara av vardagen och de procedurer de går 
igenom (Arruda Colli, Perina & Santos, 2015). För barn med cancer är föräldrarna viktigast, de 
upplever vårdpersonalen figurera i bakgrunden. I en studie gjord av Aldiss, Horstman, O`leary, 
Richardson och Gibson (2009) där barn intervjuats nämner barnen inte vårdpersonalens bemötande. 
Barnen upplever däremot en närmare relation med sjuksköterskan än med läkaren, då sjuksköterskan 
oftare leker och pratar med barnet. 
Sjukvården skall alltid sträva efter att se till barnets bästa. Barn skall bemötas med respekt och har rätt 
till delaktighet. För att tillgodose lekens vårdande effekt skall barn vårdas i en anpassad miljö och 
tillsammans. (UNICEF, 2009; NOBAB, 2014). 
 

Barnets familj 
När ett barn i familjen drabbas av cancer upplever familjen att deras värld rasar samman. Föräldrarna 
känner att de tappar fotfästet i livet och den tidigare fungerande vardagen med familjen tar en annan 
riktning. De upplever att de hamnar i beroendeställning och känner sig sårbara (Björk, Wiebe & 
Hallström, 2005). Familjecentrerad vård är ett begrepp som fokuserar på hela familjens upplevelse av 
hälsa och ohälsa. Familjen ska ses som en helhet där alla familjemedlemmar påverkas om någon i 
familjen drabbas av sjukdom (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Familjen har en betydande roll 
och sjuksköterskan är skyldig att involvera hela familjen i vårdandet. Familjecentrerad vård uppnås 
genom en ansvarsfull och respektgivande relation mellan sjuksköterska och familj (Wright & Leahey, 
2013). 
 
Vid själva tidpunkten då cancerdiagnosen förmedlas fylls familjen av förtvivlan och sorg. Samtidigt 
känner de maktlöshet, de känner sig uppgivna och behöver tid att förstå vad som sagts. Efter första 
diagnossamtalet har föräldrarna enbart förstått att barnet drabbats av cancer och har inte kunnat ta in 
mer information. De lämnar samtalet med rädslan av att förlora sitt barn (Carvalho, Depianti, Silva, 
Aguiar & Monteiro, 2014). Att ens barn drabbas av cancer är känslomässigt förödande och det tar 
familjens energi att försöka anpassa sig till sjukdomen och den nya situationen de tvingats in i (Parker 
& Johnston, 2008). Föräldrar beskriver hur de känner sig stressade över osäkerheten vad gäller deras 



 

 
 

3 

barns diagnos, behandling och prognos. En stor stressfaktor är att inte veta om barnet svarar på 
behandling, vilka biverkningar barnet kommer få och risken för komplikationer. Föräldrar till ett 
cancersjukt barn måste konfrontera deras största rädsla i livet, att förlora sitt barn. För att underlätta 
och kunna hantera den osäkerhet och stress som de går igenom, önskar föräldrarna ärlig och 
fortlöpande information kring deras barn. Om föräldrarna upplever stöd från sjuksköterskan är de 
mer benägna att orka ta hand om och stötta sitt cancersjuka barn. Föräldrarna berättar också hur de 
måste vara starka och positiva inför barnet och även inför resten av familjen. De beskriver vikten av att 
få visa sina känslor och prata med andra som befinner sig i samma situation (McGrath, 2002; Ygge, 
2007). 
 

Sjuksköterskans omvårdnad 
Inom omvårdnad ses människan som en del i ett sammanhang och skall betraktas utifrån människans 
upplevelse. Sjuksköterskans dagliga arbete kan hängas upp i de centrala begreppen: hälsa, människa, 
miljö och vårdande, där vårdandet utgör det centrala. Dessa hänger samman, står i relation till 
varandra och är grundläggande konsensusbegrepp inom omvårdnad och är av betydelse vid vård av 
barn (Bergbom, 2012). I den här uppsatsen är människan det lilla barnet. Barnet är unikt och skall ses 
framför sin sjukdom och det krävs kunskap om barnet för att tillgodose dennes behov. Sjuksköterskan 
skall se och stå upp för barnet men också till de människor som är betydelsefulla runt omkring (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2014 a). 
 
Hälsa upplevs i relation till livet och till den livssituation som barnet befinner sig i. Upplevelsen av 
hälsa är individuell och påverkas av barnets relationer, förutsättningar och förväntningar. (Wärnå 
Furu, 2012; Eriksson, 2002). Utifrån ett cancersjukt barns syn främjas hälsa av relationer och 
aktiviteter som har en positiv effekt på barnet. Barn beskriver hur meningsfulla relationer med vänner 
eller familj får dem att bli glada och hur de kan dela med sig av sina känslor till dem. Ett cancersjukt 
barn behöver också få möjlighet att ägna sig åt aktiviteter som kan hjälpa dem att tänka på annat för 
en stund (Einberg, Nyberg, Svedberg & Enskär, 2016). Världshälsoorganisationen definierar hälsa som 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning 
(World Health Organization, WHO, 2016). För att barn skall uppleva hälsa under sin sjukdomstid 
måste sjuksköterskan lyssna på barnet, barn hanterar och reagerar olika på att vistas på sjukhus 
(Sartain, Clarke & Heyman, 2000). 
Cancer orsakar lidande hos barnet och påverkar hela familjens vardag och livet förändras. Smärta och 
rädsla är vanliga orsaker till att barnet lider under sin sjukdomstid (Eriksson, 1994; Arman, 2012). Det 
psykiska lidandet handlar om att barnet inte kan leka när de vill, de undrar varför de drabbades av 
sjukdomen samt att de känner sig isolerade och ledsna. Det fysiska lidandet innebär bland annat den 
trötthet barnet får av behandlingen. Sjuksköterskan måste vara medveten om att cancerbehandlingen 
innebär mycket lidande för barnet. För flertalet av barnen innebär behandlingen mer psykiskt än 
fysiskt lidande (Enskär & Von Essen, 2008). 
Själva vårdandet utgör det centrala i sjuksköterskans dagliga omvårdnadsarbete och sker i mötet 
mellan sjuksköterskan, barnet och familjen. Upplevelsen av mötet är avgörande för hur barnet och 
familjen upplever vårdandet (Söderlund, 2012). Vårdande innebär samspel och målet är att uppnå en 
relation byggd av tillit, tillfredställelse och välbefinnande (Eriksson, 2002). Vårdandet skall utföras 
personcentrerat vilket innebär att sjuksköterskan skall se barnet framför sin sjukdom. Barnets 
enskilda behov skall ses lika betydelsefulla som de behov som sjuksköterskan identifierar (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2010). Swansons omvårdnadsteori beskriver också målet med att främja 
välbefinnande. Teorin bygger på fem begrepp och skall vara till hjälp och underlätta mötet mellan 
sjuksköterska, barnet och familjen. Knowing handlar om att förstå och kunna bekräfta barnets 
upplevelse med ett personligt engagemang, sjuksköterskan skall bedöma tecken hos barnet för att 
undvika missförstånd. Being With innebär att vara känslomässigt närvarande, kunna lyssna och ge 
bekräftelse. Doing For är att aktivt trösta och värna om barnets värdighet. Enabling innebär att 
undervisa, ge information, vara stöttande och ge feedback på barnets känslor. Maintaining Belief är 
att vara hoppfull och förmedla en positiv attityd. Sjuksköterskan måste ha förståelse för barnet och 
familjens situation, sjuksköterskan ska tro på barnet och barnets kapacitet att ta sig igenom svåra 
situationer och förändringar som sjukdomen medför. För att uppnå välbefinnande skall 
sjuksköterskan genom sitt bemötande informera och vägleda barnet och familjen (Swanson, 1991). 
Sjuksköterskan måste alltid ha barnet i fokus, men även låta de andra i familjen som vill ta plats göra 
det. Sjuksköterskan skall vara flexibel för att möta barnet och familjens önskningar, samt visa sitt stöd 
med stor ödmjukhet. För att kunna ge stöd till barnet och familjen måste sjuksköterskan ha kontroll 
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över sina egna känslor och vara medveten om sina styrkor och begränsningar (Furingsten, Sjögren & 
Forsner, 2015). 
Kommunikation är avgörande för att ge god omvårdnad till barnet och dess anhöriga. Sjuksköterskor 
bör uppmuntra till att göra släkt och vänner involverade. De skall ge stöd, förklaringar och svar 
gällande behandling, symtom och fakta om sjukdomen. Denna närhet till samtal, stöd och orientering i 
allt nytt hjälper de anhöriga att inte känna sig ensamma i deras nya ofrivilliga vardag på sjukhuset. 
(Carvalho, Depianti, Silva, Aguiar & Monteiro, 2014). Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller 
att ge anpassad information och utbilda familjen hur de kan ge säker och god omvårdnad till sitt barn. 
Många föräldrar upplever att de finns utrymme att fråga och diskutera med sjuksköterskor hur de på 
bästa sätt kan hjälpa deras barn. Föräldrar uttrycker att sjuksköterskan har en viktig roll att ge både 
dem och deras barn stöd, de beskriver också hur sjuksköterskan hjälper dem att göra deras svåra 
situation mer hanterbar (Aburn & Gott, 2014). Samtalet med familjen om att deras barn drabbats av 
en allvarlig sjukdom är en stor stressande faktor för sjuksköterskor (Beltrao, Vascocelos, Pontes & 
Albuquerque 2007). 
I arbetet med cancersjuka barn stöter sjuksköterskan på flera etiska dilemman. Sjuksköterskan 
upplever att hon gör intrång på barnets autonomi då hon går emot barnets vilja och genomför åtgärder 
som barnet inte vill. Sjuksköterskor känner sig frustrerade och maktlösa när de måste genomföra 
procedurer som barnet inte vill. Sjuksköterskor upplever också ett etiskt problem då föräldrar vill 
skydda sina barn genom att inte berätta sanningen för barnet om sjukdom och behandling, 
sjuksköterskor tvingas då att själva frångå sanningen och inte göra barnet delaktigt (Bartholdson, 
Lützen, Blomgren & Pergert, 2015). Sjuksköterskor önskar de kunde spendera mer tid med barnet och 
familjen, men istället går mycket av tiden åt till administrativt arbete. En erfaren sjuksköterska har 
lättare att använda sin tid på att fokusera på relationen med familjen, då olika typer av procedurer sker 
mer naturligt än för en oerfaren sjuksköterska (Ygge, 2007). 
 

Vårdandets miljö 
Sjukhusmiljön påverkar barnet och familjens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Den kan ge en 
känsla av trygghet såväl som otrygghet. Den nya och främmande miljön gör familjen osäker och kan 
leda till att de saknar sina närmaste och viktigaste relationer som tidigare fungerat utanför sjukhuset 
och dess vardag. Detta kan leda till att de känner sig ensamma och otrygga. Den nya miljön gör det 
svårt att ta initiativ och fatta egna beslut. För att värna om trygghet och tillfrisknande både fysiskt och 
psykiskt måste sjuksköterskan i största mån tillgodose en miljö som skapar balans mellan den 
medicinska och den basala omvårdnaden kring barnet och familjen (Ylikangas, 2012). I en lugn och 
välkomnande miljö förmedlas känslan av att sjuksköterskor har kontroll och tid. Stämningen på 
vårdavdelningen och hur sjuksköterskorna rör sig påverkar hur barnet och familjen upplever miljön. 
Ljud påverkar miljön; ringsignaler, larm och störande ljud kan orsaka stress hos barnet och familjen. 
Rummen och lokalernas inredning skall vara anpassat efter barnet och skapa en kontakt med världen 
utanför, så som att kunna se ut genom ett fönster och tillgång till åldersanpassade leksaker 
(Edvardsson, 2005). 
I sjukhusmiljö måste lek främjas, det hjälper barnet att uttrycka sina känslor och hjälper även dem 
bearbeta sina erfarenheter av både tidigare och pågående behandling. Lek dämpar även effekterna av 
sjukdom och behandling. Barn har en förmåga att tillsammans med anhöriga och personal hitta 
passande lekar till deras aktuella status, detta främjar hälsa och tillfrisknande. Lek tillsammans med 
andra barn i samma situation främjar barnen till att återupptäcka livsglädje trots svår sjukdom (Lima 
& Santos, 2015). Lekrum, aktivitet och leksaker är viktigt för barn som vistas mycket på sjukhus, 
barnen vill att leksakerna på avdelningen skall vara tillgängliga för dem samt att de får gå till lekrum 
och lekterapi när de vill. Barn väljer att ta med sig leksaker hemifrån för att det skall kännas som 
hemma, leken och leksaker använder barnen när de får tråkigt. Barn tycker om de sjuksköterskor som 
leker med dem och barn som vistats mycket på sjukhus minns ofta dem som varit lekfulla (Aldiss, 
Horstman, O´leary, Richardson & Gibson, 2009). 
Det är personer i barnets närhet som är de viktigaste och mest betydelsefulla komponenterna i ett 
barns miljö. Sjuksköterskor står nära barnet och har som uppgift att se till att de vistas i en varm och 
trygg relation, vissa aspekter i miljön är generella medan andra är högst individuella och skiljer sig 
från olika barn och deras familjer (Ylikangas, 2012). 
 
Forskning på hur barn och föräldrar upplever vården kan öka förståelsen och på så sätt bidra till en 
bättre vård, främja välbefinnande och förhoppning om att minska lidandet för familjen. 
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Syfte 

Syftet är att beskriva barns, ett till sex år och deras föräldrars upplevelser av barnsjuksköterskans 
bemötande inom barnonkologiskomvårdnad, sex månader efter diagnostillfället. 
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Material och metod 

Design 
Studien har en kvalitativ ansats där materialet har analyserats deduktivt. Kvalitativ ansats med 
intervju som datainsamlingsmetod valdes då syftet var att försöka förstå barn och föräldrars upplevda 
erfarenhet av bemötande inom barnonkologiskomvårdnad. Intervju som insamlingsmetod är ett sätt 
att beskriva människans upplevelse och intervjuerna bör genomföras i en naturlig miljö av den 
upplevda erfarenheten (Danielsson, 2012). Intervjuer som gjordes sex månader efter diagnostillfället 
har analyserats deduktivt enligt Elo och Kyngäs (2008) innehållsanalys utifrån Swansons 
omvårdnadsteori, vilket innebär att materialet har kategoriserats utifrån de fem kategorierna: 
Knowing, Being With, Doing For, Enabling och Maintaining Belief (Swanson, 1991). Deduktiv analys 
utgår ifrån en tidigare teori och där forskaren vill testa en befintlig teori i ett nytt sammanhang (Elo & 
Kyngäs, 2008). 
 

Urval och datainsamling 
Insamling av data utfördes på ett barnonkologiskt center i södra Sverige. Inklusionskriterierna var att 
barnen skulle vara mellan ett till sex år vid diagnostillfället och kunna kommunicera på svenska. 
Inledningsvis fick totalt 28 familjer som besökte det barnonkologiska centrumet skriftlig och muntlig 
information av en ansvarig sjuksköterska från det barnonkologiska centrumet. Forskaren i studien 
kontaktade därefter dessa 28 familjer som tackat ja till att delta i studien via telefon. Nio av familjerna 
avböjde att delta i studien i samband med telefonkontakten på grund av svåra familjesituationer eller 
mycket sjuka barn. Sex familjer drog sig ur studien och avböjde deltagande innan första mötet. 13 
barn, i åldrarna ett till fem år varav fem flickor och sju pojkar deltog i studien. Barnen hade olika 
cancerdiagnoser, nio av barnen hade diagnosen leukemi och fyra av barnen hade hjärn- och solida 
tumörer. Tolv av barnen i studien var under aktiv pågående behandling och ett av barnen fick sin 
underhållsbehandling. 
Studien är en del av ett större material, den är longitudinell och gjord under en treårsperiod 2011-2014 
med start vid diagnostillfället. Materialet utgår från intervjuer gjorda sex månader efter 
diagnostillfälle. Tio av 13 barn deltog aktivt i intervjufrågorna. Tre av barnen under tre år deltog inte 
aktivt, varav ett av dessa barn avlidit under studiens förlopp. Föräldrarnas medverkan sågs som ett 
komplement till data för barnen. I sju intervjuer deltog både mamma och pappa till barnet och i sex 
intervjuer deltog enbart mamman. Detta ledde till att tio barn, 13 mammor och sju pappor deltog 
aktivt i intervjuerna. Tio av intervjuerna ägde rum hemma hos familjen, två ägde rum på sjukhus och 
en intervju ägde rum på ett café detta fick familjen själv bestämma. Föräldrarna informerades om att 
intervjun skulle följa barnets initiativ och att fokus skulle ligga på barnets erfarenheter oavsett om det 
var barnet eller föräldrarna som svarade på frågan. 
Samtalen inleddes med att forskaren småpratade med barnet och familjen för att skapa bekantskap 
och en behaglig miljö. Forskaren hade mött familjerna under tidigare intervju. Intervjuerna var 
uppbygga av semi-strukturerade frågor utifrån barnets upplevelse av kroppslig påverkan, miljö och 
hur vardagen fungerar. Forskaren började med frågor såsom” vad har hänt sedan vi sågs sist?, vad gör 
ni om dagarna när ni är hemma?, hur gammal är du nu?” (Darcy, Björk, Enskär & Knutsson, 2014). 
Forskaren använde sig av DISABKIDS ansiktsskalor, en femgradig skala med ansikten från väldigt 
glad till väldigt ledsen (Chaplin, Koopman, Schmidt, 2008). I denna studie har forskaren valt att 
använda tre ansikten ” väldigt glad, ok och väldigt ledsen”. Barnet fick peka på vilket av tre ansikten 
som beskrev hur barnet kände sig i olika situationer och som var till hjälp för att förtydliga barnets 
svar på frågan. Föräldrarnas närvaro spelade en viktig roll i att hjälpa forskaren förstå barnets 
förklaringar och nyanser under intervjun. I intervjuerna varierade föräldrarnas aktiva deltagande 
beroende på barnets ålder eller vilja att delta. Forskaren var medveten om behovet av att vara flexibel 
och följa barnet. Intervjuerna tog mellan 36 - 128 minuter att genomföra (Darcy et al, 2014). 
Forskarens uppfattningar, antaganden, fördomar och tidigare kunskap kan omedvetet leda till både 
hinder eller möjligheter vid ny forskning. Forskarens förförståelse avgör vilken ny kunskap och 
förståelse forskningen leder till och måste därmed alltid betraktas och diskuteras innan forskning 
påbörjas (Friberg & Öhlen, 2012). 
Författarnas förförståelse till den här uppsatsen har hafts i åtanke vid studiens start samt under 
studiens genomförande. Båda författarna har tio års erfarenhet av sjukvård och av dem två år inom 
barnsjukvård. 
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Dataanalys 
Författarna till den här uppsatsen började med att lyssna på intervjuerna och transkribera materialet. 
Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger för att fördjupa sig i innehållet. Därefter 
valde författarna att analysera materialet utifrån en av Swansons kategorier i taget, meningar som 
beskrev och svarade mot kategorin markerades i texten. Vid deduktiv innehållsanalys utvecklar 
författarna en kategoriseringsmall och kodar data i enlighet med kategorierna, syftet är att innehållet i 
meningarna skall ha samma betydelse under respektive kategori (Elo & Kyngäs, 2008). 
De markerade meningarna klipptes ut och placerades på ett bord, därefter sattes meningarna in under 
respektive kategori för att underlätta och lättare kunna överskådliga materialet. Författarna 
diskuterade och granskade materialet noggrant för att fördjupa sig i meningens innehåll, under 
diskussionens gång flyttades vissa av meningarna så innehållet skulle överensstämma under varje 
kategori. Analysprocessen skall beskrivas detaljerat så läsaren får förståelse för hur analysen 
genomfördes och på så sätt öka trovärdigheten i resultatet (Elo & Kyngäs, 2008). 
 

Etiska överväganden 
Forskningsetiska överväganden i föreliggande studie har tagits i enlighet med 
Helsingforsdeklarationen WMA (World Medical Association, 2016). Forskningsetiska överväganden 
har också gjorts av etisk kommitté i Linköping Sverige innan studien påbörjades 2011. Skriftligt och 
muntligt informerat samtycke har samlats in från föräldrarna i studien samt muntligt samtycke från de 
barn som deltagit. Familjerna försäkrades om att information behandlades konfidentiellt och att 
deltagandet inte var tvingande (Darcy et al, 2014). Innan författarna fick ta del av intervjumaterialet 
fick de skriva på en handling som försäkrade att materialet skulle behandlas enligt sekretess och 
konfidentiellt. Materialet har förvarats inlåst i ett kassaskåp hos en av författarna. 
Barnets och familjens ord väger tungt när det talas om etik inom sjukvården där autonomi och 
integritet är centrala och måste respekteras. Små barn har ännu inte uppnått full autonomi och därför 
måste deras föräldrar verka som företrädare. Barnets integritet handlar om deras värde som människa 
och att de skall bemötas med respekt (Bischofberger et al, 2004). 
 

Resultat 

Resultatet visar att sjuksköterskans bemötande påverkas av hur sjuksköterskan utför omvårdnaden. 
Sjuksköterskor skall se tecken och behov hos barnet, men även förstå och bekräfta hur familjen 
upplever situationen. Föräldrarna önskar att sjuksköterskor har specialistkunskap och erfarenhet 
inom området, då upplever de trygghet. Sjuksköterskor som lyssnar och är närvarande i omvårdnaden 
av barnet värdesätts. Barnet och föräldrarna uppskattar de sjuksköterskor som ser och värnar om 
barnet. Informationen som ges skall vara likvärdig och ärlig. Familjen uppskattar när sjuksköterskan 
är hoppfull och hittar glädjefyllda stunder. 
 

Knowing 
Föräldrarna upplever att sjuksköterskor inte ger dem råd eller informerar om vilka hjälpmedel som 
finns, i detta fall en matpump. Flera föräldrar känner att de själva måste ta initiativ till hur barnet skall 
matas och att personalen inte ser barnets behov av att matas på bästa sätt för att gå upp i vikt. 
Sjuksköterskan skall grundligt bedöma tecken hos barnet för att undvika missförstånd. 
För många barn är maten ett stort bekymmer och flera barn sondmatas. Föräldrarna beskriver hur 
svårt det är att få i barnen mat via munnen och att sondmatning kan vara ett problem då många av 
barnen är känsliga och kräks lätt. Föräldrarna känner oro över att barnen skall gå ner i vikt och 
beskriver frustration över att de inte får något stöd ifrån sjuksköterskorna. 
”Personalen sa att han kommer igång, men han kräktes upp allt när vi sondmatade med spruta” 
(214P). För att lösa problemet måste sjuksköterskan förstå och bekräfta föräldrarnas upplevelse av 
situationen. 
 
Det visar sig att många barn trivs på sjukhuset och att de oftast inte är rädda för något. Både föräldrar 
och barn berättar vikten av att sjuksköterskan förstår och känner av hur barnet mår och vad barnet 
orkar med. Det är oftast en sjuksköterska som känner barnet väl som ser när det inte är aktuellt att 
genomföra en procedur, utan kan vänta med denna tills det passar barnet bättre. Föräldrar beskriver 
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sitt barns frustration och behov av att röra på sig och hur sjuksköterskan tipsar dem om att barnet kan 
cykla och lämna sina prover. Sjuksköterskan ser med sin kliniska blick barnets behov av att röra på sig. 
Föräldrar beskriver biverkningar av kortisonet såsom att barnet mått dåligt psykiskt, ville inte leva 
längre och målade en teckning med sig själv tillsammans med en kniv. En sjuksköterska såg till att 
barnet fick träffa en psykolog. Att bedöma tecken hos barnet kan vara avgörande för barnets 
välmående. 
 
Föräldrarna beskriver att de upplever både trygghet och otrygghet med personalen. Vissa föräldrar 
känner att de måste ha koll på allting, som till exempel att barnet får smärtlindring regelbundet. 
Föräldrar berättar: ”En gång fick han för stor dos Dormicum, då blev han slö och konstig. 
Sjuksköterskan reagerade inte, det var vi som reagerade” (214P). Det är sjuksköterskans skyldighet att 
kunna se barnets aktuella status med eventuella förändringar. Både sjuksköterskans och föräldrarnas 
kunskap och engagemang minskar risken för missförstånd. Andra upplever trygghet när det är 
kontinuitet bland personalen. Förälder berättar ”när hon var som mest sjuk var det de erfarna 
sjuksköterskorna som hade hand om oss. När det var mycket att göra var det alltid två sjuksköterskor 
inne tillsammans, detta gjorde att vi kände oss trygga” (225). Sjuksköterskorna uppmärksammar 
behovet av att det krävs fler personal inne hos barnet. 
Föräldrar berättar också att de upplever att sjuksköterskorna gör allt de kan och att de inte kan gjort 
något annorlunda för att hjälpa dem ytterligare. De känner att de kan säga till sjuksköterskorna om de 
tycker något är fel ”När det funkade var vi alltid glada och trevliga mot personalen” (225). Föräldrar 
berättar hur sjuksköterskor ibland gör fel och hur de då istället får ha koll, men beskriver samtidigt 
dem som underbara. 
 
Det är många föräldrar som upplever skillnad mellan vårdavdelningen och dagvården där deras barn 
vårdas. De tycker sjuksköterskor på vårdavdelningen inte har samma kunskap som på dagvården. 
Föräldrarna har inte samma förtroende för sjuksköterskor på vårdavdelningen och de upplever inte att 
sjuksköterskor där har samma kompetens som de som jobbar på dagvården. De ser en brist i att 
sjuksköterskor på vårdavdelningen är spridda på så många områden och att det är så många 
sjuksköterskor. ”En del är proffsiga, andra inte” (214P). Föräldrarna berättar att det är färre 
sjuksköterskor som har hand om barnet på dagvården. Det är fler oerfarna sjuksköterskor på 
vårdavdelningen, men föräldrarna upplever att de gör så gott de kan. 
Föräldrar berättar hur de upplever att sjuksköterskorna inte har någon koll och att de önskar en 
patientansvarig sjuksköterska. De vill kunna åka till sjukhuset och få hjälp, inte hålla koll ”Blir det 
något allvarligare nu så vill vi nog till Göteborg” (214P). Föräldrarna önskar att sjuksköterskorna ska 
ha den erfarenhet och kunskap som krävs för att förstå och kunna hjälpa dem i situationen. 
Sjuksköterskan skall visa förståelse för barnet och föräldrarnas upplevelse och bekräfta den med ett 
personligt engagemang. 
 

Being With 
Många barn vill känna sig delaktiga i vården och vill gärna hjälpa sjuksköterskan. Sjuksköterskan 
måste lyssna och bekräfta barnets behov av att leka. Barn får med sig material för att leka hemma. 
Föräldrar berättar hur deras barn bara grät i början, men har under tiden har lärt känna alla och blivit 
trygg ”Att hjälpa till är det bästa hon vet, får hon inte hjälpa till börjar hon stortjuta” (215P). Det krävs 
att sjuksköterskan är emotionellt närvarande i omvårdnaden kring barnet. Föräldrar berättar att de får 
med sig EMLA plåster hem så det inte skall göra ont när de sätter nålen i barnets port a cath. Familjen 
och sjuksköterskan har kommit överens om att när de skall ta bort plåstret räknar sjuksköterskan till 
tre och sen sticker med nålen ”Då är jag jätteglad” (217P). Sjuksköterskan beaktar barnets önskemål 
och tar del av barnets känslor, vilket leder till en bra omvårdnadssituation. 
 
Barn har behov av att bearbeta allt som de är med om. Föräldrar berättar hur deras barn inte mår bra 
och vill leka på lekterapin. Föräldrar upplever inte att sjuksköterskan lyssnar och får poängtera flera 
gånger innan sjuksköterskan hjälper dem problemet. Situationen visar på att exempel där 
sjuksköterskan inte är närvarande och lyssnar på föräldrarna. Det finns andra föräldrar som upplever 
att de har en nära kontakt med sjuksköterskorna och hur de kan vara personliga och prata om 
vardagliga saker. Föräldrarna känner att sjuksköterskorna lyssnar på dem och tillgodoser deras 
önskemål ”Vi ville att han skulle få en port och det gick de med på” (224). Situationen är svår för 
föräldrarna och ett par beskriver hur de inte vill vara osams inför barnet och att barnet har det tufft 
nog som det är. Föräldrarna vill att sjuksköterskorna är närvarande och lyssnar på deras önskemål, 
samt bekräftar deras behov av att få prata med någon. 
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Doing For 
Föräldrar och barn vill att sjuksköterskorna skall ta sig tid och prata med barnet ”De sätter sig ner och 
pratar med honom” (224). Familjer uppskattar de sjuksköterskor som ser barnet i sin helhet och vill 
lära känna barnet. Sjuksköterskan skall se och värna om barnet utifrån situationen barnet befinner sig 
i, både när det gäller utvecklingsfas och sjukdomssituation. Föräldrar berättar att det är svårt att 
komma överens med alla, men att de tycker bäst om de sjuksköterskor som barnet gillar. De flesta 
sjuksköterskor beskrivs som helt fantastiska, att de ser och pratar med barnet först. De sjuksköterskor 
som gör det där lilla extra och bryr sig om barnet i första hand är favoriter. Även andra föräldrar 
berättar hur de uppskattar de sjuksköterskor som ser barnet som en individ och vänder sig till barnet i 
första hand och inte till föräldrarna. Förälder berättar att varje gång de kommer till sjukhuset möter en 
sjuksköterska upp dem och lägger en arm om barnet och säger hej. Sjuksköterskan ska försäkra sig om 
att barnet bemöts med värdighet i alla omvårdnadssituationer. 
 
Barnen gillar oftast sjukhuset och saknar det när de inte är där. Barnen berättar hur de får leka med 
leksaker och hur snälla sjuksköterskorna är mot dem. Barnen berättar att de kan alla namn på 
sjuksköterskorna. Barn berättar även att det finns sjuksköterskor som är extra bra och snälla. 
Föräldrarna upplever att många sjuksköterskor är unga och utan erfarenhet, men de ser ändå hur väl 
de tar hand om deras barn och värnar om att göra situationen så bra som möjligt. De berättar att så 
fort deras barn kommer till sjukhuset ska det busas och blir då rörigt, sjuksköterskor säger att det är 
skönt att se barnet så här och att de inte skall skämmas om det blir stimmigt på rummet. 
Sjuksköterskan ser och tar vara på det friska i barnet, vilket inger tröst hos föräldrarna. 
 

Enabling  
Föräldrar upplever att sjuksköterskor kommer med olika bud vad gäller hur de skall sondmata deras 
barn och hur det gör dem förvirrade. Andra berättar hur de själva får ta reda på vilken hjälp de kan få 
”Man vet ju inte vad som finns och i det här läget orkar man inte” (214P). Information ges av många 
sjuksköterskor men föräldrarna upplever den rörig och inte givande. Information ska ges i syfte att 
hjälpa, stärka och hantera sjukdomssituationen. Föräldrar berättar att de upplever det positivt när 
sjuksköterskor informerar om att det är väldigt få barn med samma diagnos som deras barn som mår 
så bra. Föräldrar känner skuld och tror de gjort något fel som orsakat barnets sjukdom. 
Sjuksköterskan använder sin expertkunskap och informerar föräldrarna om att det bara handlar om 
otur och oavsett vad de gjort så hade deras barn drabbats. 
 
I en av familjerna har en sjuksköterska varit på barnets förskola och förklarat om sjukdomen och 
varför inte barnet kunnat vara på förskolan. Detta upplever familjen positivt och hjälper dem i den 
svåra situationen. Sjuksköterskan skall inte bara undervisa barn och föräldrar utan även andra viktiga 
delar i barnets vardag, så som skola och barnomsorg men även mor- och farföräldrar och vänner till 
familjen behöver information och stöttning. 
 
Föräldrarna känner stöd från sjuksköterskorna. Föräldrar beskriver varje dag som en extra dag 
tillsammans med sitt barn och känslan av att vården är omhuldande. Föräldrar beskriver 
sjuksköterskorna som suveräna ”Jag tycker det är fantastiskt, ingen på sjukhuset har sagt vi förstår. 
Ingen kan förstå, de kan bara försöka förstå” (225). Sjuksköterskan återkopplar barnet och familjens 
känslor och visar empati på deras reaktioner. 
 

Maintaining Belief 
Det är många av barnen och föräldrarna som upplever sjuksköterskorna som snälla och att de leker 
och busar mycket. De uppskattar speciellt när sjuksköterskorna vet hur barnet vill ha det och när de är 
snälla och goa mot dem. Barnen berättar med glädje hur sjuksköterskorna blåser bubblor och gör 
tokiga saker ”Vi la en råtta igår på dörren och ringde på sköterskan, då hon öppnade dörren skrek hon 
och kissade nästan på sig” (223). Sjuksköterskan hjälper familjen genom att vara optimistisk och 
hoppfull. 
 
Föräldrar berättar hur avdelningen anordnade träffar en gång i veckan så de i samma situation fick 
mötas och dela med sig av sina erfarenheter, föräldrar upplever det positivt och värdefullt att prata 
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med andra som är med om samma sak. ”En sjuksköterska vet egentligen inte hur det är att ha ett barn 
med sond, det vet ju andra föräldrar” (217P). På träffarna fanns det fika och personal var tillgänglig, 
samtidigt hade de samordnat så barnen kunde komma och ta prover. Föräldrar uppskattar verkligen 
hur avdelningen tänkt till och gör så det blir så bra som möjligt för barnet och familjen. 
Sjuksköterskan är positiv och hittar moment i familjens svåra situation som stärker, vilket gör en dålig 
dag bättre. 
 
Andra föräldrar berättar hur stressigt det är för sjuksköterskorna på avdelningen och att det är 
personalbrist, men finner det positivt att barnet aldrig märker av detta och hur sjuksköterskorna ändå 
lyckas vara optimistiska. 
Föräldrar upplever det lättare att prata med vissa sjuksköterskor än andra och även hur barnen har 
sina favoriter. Förälder som förlorat sitt barn berättar hur uppskattat det var att sjuksköterskan delade 
med sig av sin uppfattning om barnets personlighet: ”En sjuksköterska som hade jobbat länge sa att 
mitt barn inte brydde sig så mycket om personalen, utan var stark i sig själv” (225). Föräldern upplever 
det som att sjuksköterskan verkligen lärt känna barnet, vilket inger förtröstan till föräldern i sin sorg. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
I intervjuerna hade barnen ibland svårt att uttrycka hur de upplevde sjuksköterskans bemötande, 
barnens svar kan ha formats utifrån hur barnet mådde vid intervjutillfället. Detta medförde att svaren 
från barnen inte var utförliga och att deras föräldrar tog större roll under intervjun. Det ses som en 
svaghet att den största delen av resultatet bygger på föräldrarnas svar om deras erfarenhet kring 
sjuksköterskans bemötande. Studiens syfte var att beskriva barn och föräldrars upplevelse av 
sjuksköterskans bemötande, kanske hade resultatet svarat bättre om syftet istället hade varit att 
beskriva familjens upplevelse. I resultatet har föräldrarna beskrivit hur de upplevde bemötandet inom 
barnonkologiskomvårdnad, de beskrev också sina barns upplevelser och eftersom det är föräldrarna 
som känner sitt barn bäst blir informationen trovärdig men barnens helt egna upplevelser gås miste 
om. En annan svaghet var att i nästan hälften av intervjuerna var det bara mam som deltog, båda 
föräldrarnas deltagande hade styrkt hela familjens upplevelse. Intervjuaren till denna studie har lång 
erfarenhet av barnonkologiskomvårdnad samt forskning i området och erfarenhet i att intervjua barn 
vilket ger styrka i intervjuerna, vilket också underlättade när författarna analyserade materialet. 
Intervjuaren har träffat familjerna tidigare vilket gör att de har en relation till varandra och gör att 
barnen och föräldrarna kände sig trygga, detta kan ha underlättat intervjusituationen. Genom att 
författarna har lyssnat på intervjuerna har de fått ta del av sorg, förtvivlan och glädje i språket. En 
nackdel med att analysera någon annans intervjuer är att författarna inte har sett ansiktsuttryck och 
gester från intervjuerna (Danielsson, 2012). 
För att styrka pålitligheten hade förförståelsen diskuterarats innan intervjumaterialet lyssnades 
igenom, både författarna emellan men även i grupp med andra uppsatsskrivare under 
projektplanstiden. Erfarenheten av cancersjuka barn är att de oftast mår sämre än vad barnen gjorde i 
intervjuerna. Författarna träffar i sitt arbete cancersjuka barn på vårdavdelning då de är inlagda för 
någon typ av komplikation eller biverkan, detta kan förklara reaktionen på resultatet (Henricson & 
Wallengren, 2012). Antalet familjer som deltog är tillräckligt för att generera viktiga resultat. 
Författarna påstår att resultatet hade sett annorlunda ut om de som avböjde att delta på grund av svår 
sjukdoms- och familjesituation varit en del av resultatet. Förförståelsen som författarna har med sig 
talar även för detta (Larsson & Knutsson Holmström, 2012). 
Samtalet under intervjuerna beskrev mycket utöver sjuksköterskans bemötande, troligtvis hade 
frågorna ställts annorlunda om den deduktiva ansatsen varit medveten redan från början. Det sågs 
som en nackdel att Swansons omvårdnadsteori inte fanns med vid intervjutillfället, däremot fanns 
tillräckligt mycket väsentlig data som täcker kategorierna väl. Swansons omvårdnadsteori har funnits 
med sedan författarna påbörjade studien vilket underlättade analysen av materialet. Om induktiv 
ansats valts hade eventuellt mer intervjumaterial kunnat användas till resultatet då analysen gjorts 
utifrån innehållet. Eftersom det inte finns mycket tidigare forskning gjord på små barn med 
cancersjukdom hade även induktiv ansats lämpat sig för att beskriva barnens upplevelser. Deduktiv 
ansats lämpar sig väl för att testa en befintlig teori inom området där det finns tidigare forskning. Även 
som i detta fall när denna studie var en del av ett större projekt och kategorier testades över en längre 
tidsperiod (Elo & Kyngäs, 2008). En kvalitativ design är den metod som lämpade sig bäst för att 
studera erfarenheter av bemötandet inom barnonkologiskomvårdnad (Henricsson & Billhult, 2012). 
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Författarna upplevde att referensramen täckte sjukskörskans dagliga omvårdnadsarbete, men en 
svårighet med den valda teoretiska referensramen var att vissa av kategoriernas innehåll ibland 
upplevdes likvärdig. Författarna diskuterade gemensamt meningens kärninnehåll för att meningens 
betydelse skulle kategoriseras rätt. En av styrkorna i studien var att data analyserades noggrant av 
författarna både enskilt och gemensamt, ytterligare bedömare såsom handledare hade också 
kontrollerat resultatkategoriseringarna. God överenstämmelse visade på att resultatet haft 
trovärdighet. Resultatet kan överföras då bekräftelsebarheten styrktes av att urval och datainsamling 
var väl beskrivet samt att det fanns en pålitlighet och trovärdighet i studien (Henricson & Wallengren, 
2012). 
 

Resultatdiskussion 
Föräldrar och barn känner sig trygga när sjuksköterskan har kompetens och erfarenhet inom 
barnonkologi. Sjuksköterskan skall lyssna på barnet och föräldrarna för att göra dem delaktiga i 
vården och underlätta situationen genom tydlig och ärlig information. God omvårdnad uppstår när 
sjuksköterskan ser till barnet först och uppmärksammar deras önskemål. Barnet upplever 
sjukhusvistelsen mindre svår om sjuksköterskan använder leken och bemöter familjen med glädje. 
 

Kvalificerad personal ger trygghet 
Resultatet visar att många föräldrar ser skillnad bland sjuksköterskorna på dagvården och 
vårdavdelningen, föräldrarna anser att sjuksköterskor på dagvården är mer specialiserade och har mer 
kunskap inom onkologi. De beskriver sjuksköterskor på vårdavdelningen som mer oerfarna och 
spridda på fler områden. Däremot upplever alla föräldrar att oavsett erfarenhet och kompetens blir de 
alltid bemötta med respekt och vänlighet. Nätverket för barn och ungdomars rätt och behov säger att 
sjuksköterskor som arbetar med barn skall ha specialistutbildning (NOBAB, 2014). Sjuksköterskor 
med erfarenhet är medvetna om att föräldrar föredrar sjuksköterskor med rätt kompetens, samtidigt 
som omvårdnaden utförs med värme och omtanke (Ygge, 2007). 
En sjuksköterska som får föräldrarna att känna sig trygga har förmodligen flera års erfarenhet inom 
onkologi och känner på så sätt till förloppet och förväntade reaktioner. Barn inom onkologi vårdas ofta 
på vårdavdelning då komplikationer tillstött, om sjuksköterskor från dagvården arbetar mer på 
vårdavdelningen skulle det kanske leda till att föräldrarna känner sig mer trygga. Erfarna 
specialistsjuksköterskor inom barn och ungdom besitter kunskap som är ovärderlig, de har färdigheter 
och förmågan att bemöta barnet och familjen med en säker och effektiv vård. Deras sätt att arbeta 
inger en trygghet hos barnet och familjen (Gibson, Fletcher & Casey, 2003). Föräldrar och barn 
upplever trygghet när de känner gemenskap, tillhörighet och tillåtenhet. Yttre faktorer som miljö och 
relationer påverkar även upplevelsen av trygghet. När sjuksköterskan inger trygghet och kontroll så 
kan det leda till att föräldrar och barn känner ro, lättnad och balans (Segesten, 1994). Föräldrar 
uttrycker att de känner ansvar och måste ha uppsikt över att sjuksköterskan sköter medicineringen 
korrekt. Detta skulle kunna leda till att föräldrarna känner sig otrygga. Vissa föräldrar vill ha kontroll 
medan andra kanske varken orkar eller vill. Föräldrar upplever för stort ansvar som en belastning och 
känner en skyldighet att informera nya sjuksköterskor om barnets medicinska historia och nuvarande 
situation, dessa föräldrar ser detta som orimliga förväntningar av dem. Andra föräldrar upplever att 
mer kunskap och kontroll över sjukdomen leder till mindre förvirring och frågor. Föräldrarna 
uppskattar när personalen respekterar och behandlar dem som experter på sitt barn (Ringèr, Jansson 
& Hällgren Graneheim, 2011; Björk, Wiebe & Hallström, 2009). 
Resultatet visar att föräldrar önskar en patientansvarig sjuksköterska som vet hur barnet vill ha det. 
Föräldrarna upplever också trygghet när det är kontinuitet bland personalen. För att förstå barnet och 
föräldrarnas behov krävs det att sjuksköterskan känner dem, därför är det bra att hålla så få 
sjuksköterskor som möjligt kring familjen. 
I begreppet Knowing beskrivs vikten av att förstå barnets upplevelse och att sjuksköterskan bemöter 
familjen med personligt engagemang. Sjuksköterskan skall också kunna bedöma barnets status och 
behov av omvårdnad (Swanson, 1991). 
Bemöts familjen med intresse och äkta engagemang fungerar vårdandet och familjen blir trodd och 
tagen på allvar. Oavsett erfarenhet kan sjuksköterskan ge god vård (Söderlund, 2012). 
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Vikten av delaktighet 
Några barn nämner procedurrelaterad rädsla, men sjuksköterskorna har hittat en lösning genom att 
göra barnet delaktigt och bestämt i förväg hur de skulle gå tillväga. Det är viktigt som sjuksköterska att 
vara medveten om att barn visar rädsla på olika sätt, det allra vanligaste är att de inte uttrycker sig 
verbalt eller i handling, barn drar sig ofta undan då de är rädda. Vissa barn berättar dock i detalj hur 
de upplever rädsla (Anderzén Carlsson, Sorlie, Gustafsson, Olsson & Kihlgren, 2008). I resultatet visas 
vikten av att sjuksköterskan lyssnar på föräldrarna och barnet, föräldrarna nämner situationer där 
sjuksköterskan inte varit lyhörd gentemot familjens önskemål. Enligt NOBAB skall barn och föräldrar 
få vara delaktiga i beslut som gäller behandling och vård. Barnet skall mötas med respekt och 
sjuksköterskan skall bevara barnets integritet (NOBAB, 2014). För att respekt skall kunna uppnås 
måste sjuksköterskan vara känslomässigt närvarande och lyssna på familjen, detta är det centrala i 
Swansons begrepp Being With (Swanson, 1991). Sjuksköterskan får aldrig kränka barnets värdighet. I 
varje situation med barnet måste sjuksköterskan vara lyhörd och värna om barnets önskemål, 
sjuksköterskan har ett ansvar att planera barnet utifrån barnets livsvärld (Edlund, 2012). 
Sjuksköterskor stöter ofta på situationer då de får gå emot barnets önskan, vilket skapar frustration 
och maktlöshet. Det kan handla om situationer när en procedur måste genomföras som barnet inte vill 
medverka till. Det finns också situationer där sjuksköterskan upplever att hon inte talar sanning för 
barnet. Det kan handla om att föräldrarna vill att sjuksköterskan skall begränsa informationen som 
ges till barnet. Sjuksköterskan upplever då att barnet inte får en chans att vara delaktig och komma 
med önskemål om sin vård (Bartholdson, Lützen, Blomgren & Pergert, 2015). Om subjektiva tankar 
och känslor över hur en situation ska skötas inte överensstämmer med föräldrarnas måste 
sjuksköterskan hantera det. Sjuksköterskan måste se det unika i varje familj och inte ha antaganden 
och förutfattade meningar, genom att reflektera över vardagliga situationer får sjuksköterskan en 
bättre förståelse och kan på så vis ändra sin attityd. När sjuksköterskan har förståelse leder det till att 
hon kan inkludera familjen mer i vården (Peden McAlpine, Tomlinson, Forneris, Genck & Meiers, 
2004). Sjuksköterskor får frångå sina personliga åsikter om hur familjen vill hantera situationer under 
sjukdomstiden. Det viktiga är att sjuksköterskan alltid strävar efter att arbeta efter riktlinjer och lagar 
så att barnens bästa kommer först. 
 

Se barnet 
Det visar sig att barnen trivs på sjukhuset och känner sig inte oroliga över att åka dit. Föräldrar vill att 
sjuksköterskor ser barnet som en individ och vänder sig till barnet först. Sjuksköterskorna är omtyckta 
av både barn och föräldrar, de som är engagerade, omtänksamma och välkomnande är favoriter. Det 
uppskattas av föräldrarna när sjuksköterskorna väljer att fokusera på det friska i situationer där 
föräldrarna upplever barnets agerande som jobbigt och störigt. Swanson (1991) menar att det är när 
sjuksköterskan är nära och värnar om barnet och när sjuksköterskan uppmärksammar och handlar för 
att göra det bästa för barnet som god och kärleksfull omvårdnad uppstår. I vårdandet finns många sätt 
att uttrycka omtanke och kärlek på, genom kroppen, ögon, ton och hållning visar sjuksköterskan att 
hon ser barnet. Sjuksköterskan ska se till barnet i alla situationer (Alvsvåg, 2012). För att se barnet 
som en individ ska sjuksköterskan jobba för att alltid rikta sig till barnet i första hand och inte prata 
över huvudet på barnet. Som resultatet visar uppskattar både barn och föräldrar när sjuksköterskan 
lägger en arm om barnet och hälsar. Har sjuksköterskan ett genuint intresse för barnet leder det till en 
god och kärleksfull relation. I en studie av Von Essen, Enskär och Skolin (2001) där de tittar på 
kompetens och socialt bemötande nämner ett stort antal sjuksköterskor vikten av att vara 
välkomnande och se familjen. Däremot är det inte lika många föräldrar nämner detta som viktigt. 
Kanske kan det vara så att sjuksköterskan hela tiden får jobba med att uppnå detta bemötande och 
föräldrarna tar det för givet att det fungerar så. I en studie av Darcy, Knutsson, Huus och Enskär 
(2014) gjord på barn som nyligen diagnostiserats med cancer framkommer det att barn vill att 
sjuksköterskan ska ta sig tid att sitta ned, prata med dem och se dem som en individ. När 
sjuksköterskan kommer in på rummet vill barn att sjuksköterskan skall vända sig till barnet först och 
fråga hur de mår. 
 

Vikten av god kommunikation 
Resultatet visar vikten av att sjuksköterskor ger likvärdig information till familjen, när 
sjuksköterskorna ger olika information, upplever föräldrarna frustration och förvirring. I den svåra 
situation som familjen befinner sig i kräver de tydlighet. 
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Information som ges till barn och föräldrar skall vara öppen och ärlig, det leder till att föräldrar känner 
sig inkluderade i vården och det minskar risken för missförstånd och oro hos föräldrarna. När 
sjuksköterskorna informerar familjen främjar det samarbetet och skapar en förtroendefull relation 
mellan sjuksköterskan och familjen (Coyne, Amory, Gibson & Kiernan, 2016). Sjuksköterskor har olika 
nyanser i språket och använder olika sätt att uttrycka sig på när de ger information, skulle det kunna 
vara så att föräldrar i en stressfylld och svår situation har svårt att ta ut det relevanta och uppfattar att 
informationen som ges inte är likvärdig. Swansons begrepp Enabling beskriver vikten av att informera 
föräldrarna men även att ge feedback på hur föräldrarna upplever informationen. Detta för att 
försäkra sig om att de förstått innehållet rätt och kunna stötta familjen vidare (Swanson, 1991). 
Tydliga skillnader som påverkar upplevelsen av information är föräldrarnas tidigare erfarenhet, 
utbildningsnivå och emotionella status. Vissa föräldrar upplever sjuksköterskan som kall och okänslig 
när information ges på sätt som uppfattas för rakt och ärligt. Det är svårt för sjuksköterskan att 
anpassa sig till varje familjs behov, när det handlar om ett möte mellan olika personligheter (Kästel, 
Enskär & Björk, 2011). Samtalet mellan föräldrar, barn och sjuksköterska gör att de kan förstå 
varandra, men kan också skapa konflikter dem emellan. Föräldrar upplever att sjuksköterskor är 
väldigt måna om dem och ger dem stöd. Det finns många föräldrar som berättar hur fantastiska 
sjuksköterskorna är.	
När sjuksköterskan är närvarande i kommunikationen med familjen kan hon lindra deras lidande och 
när detta görs blir samtalet vårdande (Fredriksson, 2012). 

Leken läker 
Både barn och föräldrar uppskattar när sjuksköterskor är snälla och lekfulla, de beskriver hur viktigt 
det är att sjuksköterskan bemöter barnet med glädje. 
Sjukhusvistelsen underlättas när sjuksköterskan bemöter barnet med humor, använder rollekar och 
sin fantasi. Barnet hanterar och bearbetar på så vis lättare de stressfulla situationer som de går igenom 
upprepade gånger. Sjuksköterskan skall också kunna visa uppmuntran och ge barnet beröm. För att 
distrahera barnet från att känna rädsla och oro bör sjuksköterskan ta hjälp av aktiviteter och skoja 
med barnet (Rindstedt, 2014). 
Resultatet visar att föräldrar upplever att sjuksköterskan vill göra gott och de beskriver hur vården 
kring barnet planeras för att göra det så bra som möjligt. Barnkonventionens grund handlar om att 
alltid se till barnets bästa, vad som är barnets bästa måste alltid avgöras i varje enskilt fall (UNICEF, 
2009). Leken ger livskvalité hos barnet, det är viktigt att sjuksköterskan strävar efter att barnet får 
behålla hopp vilket minskar barnets lidande och främjar välbefinnandet. Att ge barnet hopp leder till 
att familjen får styrka och kraft (Benzein, 2012). 
För små barn är leken en stor del av livet. Kan det vara så att när föräldrarna ser vilken glädje 
leksituationer ger barnet leder det till att de känner lugn och upplever god omvårdnad. 
Det krävs att sjuksköterskan har social kompetens och föräldrarna vill att sjuksköterskan skall vara 
trevlig och hjälpsam (Enskär, 2012). Detta beskriver även föräldrarna i denna studie vara en god 
egenskap hos sjuksköterskan. 
Barn har rätt till lek under deras sjukhusvistelse och miljön skall vara utformad och underlätta för att 
tillgodose barnets behov (NOBAB, 2014). Skulle det kunna vara så att den svåraste uppgiften för 
sjuksköterskan är att se och fånga de stunderna då barnet har ork och lust att leka. Swansons begrepp 
Maintaining Belief handlar om att vara optimistisk (Swanson, 1991), i arbetet med barn är leken är ett 
bra hjälpmedel för sjuksköterskan att uttrycka och visa glädje. 
 

Vikten av kvalitet och säkerhet i bemötandet av barn med cancer 
För att tillgodose familjernas önskningar och förväntningar som visar sig i resultatet bör 
sjuksköterskan arbeta utifrån de kärnkompetenser som finns. Kärnkompetenserna är betydelsefulla 
för att uppnå säker och god vård. De är också grunden för att kunna planera, genomföra och utveckla 
omvårdnaden kring patienten, i detta fall barnet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014 b). 
Resultatet visar att sjuksköterskan skall lyssna på barnets egen berättelse och se barnets möjligheter 
framför det sjuka. Inte bara kärnkompetensen personcentrerad vård utan även Swanson (1991) 
beskriver vikten av förstå, vara närvarande, lyssna på barnet och bekräfta barnets upplevelse. Familjen 
vill att sjuksköterskan bemöter barnet genom att se barnet. Föräldrarna nämner i resultatet att 
sjuksköterskors kompetens skiljer sig mellan dagvården och vårdavdelningen. Ett förbättrat samarbete 
mellan avdelningarna kompletterar sjuksköterskornas kompetenser och stärker säkerheten i 
omvårdnaden. Genom att arbeta utifrån samverkan i team arbetar alla mot samma mål, att ge god och 
säker omvårdnad. När samverkan sker kan evidensbaserad vård uppnås genom att sjuksköterskor 
delar med sig av sin erfarenhet, vetenskaplig kunskap och inblick i barnets och familjens situation. För 



 

 
 

14 

att ge säker vård och undvika skador i omvårdnadsarbetet skall sjuksköterskor arbeta utifrån de 
rutiner och metoder som finns (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Swanson (1991) menar att 
sjuksköterskan med sin kliniska blick skall kunna bedöma tecken hos barnet. 
Konsensusbegreppen hälsa, vårdande, miljö och människa är grundläggande begrepp inom 
omvårdnad. Vårdandet utgör det centrala i sjuksköterskans dagliga arbete där människan skall stå i 
centrum. Som resultatet visar har miljön stor betydelse för barnet och påverkar deras upplevelse av 
omvårdnaden och bemötandet. Sjuksköterskan måste vara medveten om att ett positivt bemötande 
och leken som redskap hjälper barnet att hantera sjukdomen. Målet inom omvårdnad är att främja 
hälsa och välbefinnande, i sjuksköterskans dagliga vårdande måste barnet ses framför sin sjukdom 
(Bergbom, 2012). 
 

Slutsatser 

Genom resultatet dras slutsatsen att föräldrar och barn är nöjda med sjuksköterskans bemötande. De 
flesta barn har en positiv bild av att vara på sjukhuset och familjerna upplever att sjuksköterskorna är 
fantastiska och vill göra gott. Föräldrarna vill känna sig trygga och värdesätter kompetent och erfaren 
personal. Sjuksköterskor som ser till barnet först och använder leken som redskap för att närma sig 
barnet uppskattas av familjen. Genom kontinuitet lär sjuksköterskorna känna barnet och 
informationen som ges blir likvärdig, vilket leder till att familjen upplever sjuksköterskans bemötande 
positivt. När detta uppnås kan barnet och familjen känna hopp i situationen vilket leder till minskat 
lidande och främjar välbefinnande. 

Kliniska implikationer 

Barnonkologi är svårt, inte bara diagnosen i sig utan även det psykiska lidandet som familjen drabbas 
av. Familjen förväntar sig att sjuksköterskan skall hjälpa dem i den svåra situation som de befinner sig 
i. Sjuksköterskor behöver få en grund att lära sig och som ny inom barnonkologi krävs det att de mer 
erfarna sjuksköterskorna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Resultatet i vår studie visar att 
föräldrarna känner sig mer trygga med de sjuksköterskor som är specialiserade på barnonkologi. Rent 
praktiskt krävs det ordentlig inskolning där den nya sjuksköterskan får möjlighet att se hur en erfaren 
sjuksköterska arbetar och kunna ställa frågor. 
Miljön på avdelningen måste vara anpassad och utformad så att sjuksköterskan har lätt att ta till leken 
i det dagliga omvårdnadsarbetet. Leken måste få ta tid och plats och det är viktigt att all personal är 
överens om detta. Författarna tycker det är viktigt att lekens betydelse lyfts upp till diskussion 
regelbundet för att inte glömmas bort. 
Att se barnet först och ha ett vänligt bemötande är grundläggande. God och trevlig stämning bland 
personal och på avdelningen sprider även glädje till familjen. Reflektion i grupp över både svåra och 
positiva upplevelser måste prioriteras för att personalen skall må bra och kunna göra det bästa för 
familjen. 

 
Vidare Forskning 

För att kunna utveckla och göra barnonkologiskomvårdnad bättre krävs mer forskning på hur barnet 
mår och upplever sin livssituation. Det är en svår utmaning för forskaren att få ett litet barn att 
uttrycka sig verbalt. Forskaren måste vara flexibel och van att intervjua barn. För att få mer kunskap 
och förståelse skulle observationsstudier där forskaren till exempel filmar barn under lek vara ett bra 
komplement till intervju. Även att låta barnet uttrycka sig bildligt skulle ge mer djup i vidare forskning 
på små barns upplevelser av att drabbas av cancer. 
För att få fram barnets perspektiv gällande sjuksköterskans bemötande behöver forskning inte 
begränsa sig till just cancersjuka barn, det är användbart med forskning på små barn oavsett diagnos 
på svår sjukdom.  
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