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Sammanfattning 

Familjers upplevelse av cancerdiagnos hos barn innebär att hela deras livsvärld förändras. Barnen 
känner sig trötta och isolerade och längtar efter att kunna orka leka igen. Föräldrar upplever ofta sorg 
och maktlöshet. De behöver få stöd så att de kan stötta sina barn på bästa sätt.  Barnsjuksköterskors 
vårdande innefattar att de ska visa respekt och lyhördhet gentemot barnen och familjernas behov liksom 
bemöta barnen och dess familjer utifrån deras nivå. Syftet var att beskriva barns och föräldrars 
upplevelse av barnsjuksköterskors bemötande inom barnonkologisk omvårdnad. Studien var en 
explorativ, kvalitativ beskrivande longitudinell design där barn och föräldrar intervjuades var sjätte 
månad under tre år efter cancerdiagnos. Denna kvalitativa innehållsanalys har analyserat 11 intervjuer 
med barn och föräldrar 12 månader efter cancerdiagnos med en deduktiv ansats utifrån Swansons 
omvårdnadsteori.  Resultatet visar att barn och föräldrar upplevde att barnsjuksköterskor behärskar en 
varierande förmåga av bemötande. Störst skillnad var mellan dagvård och avdelning. På dagvården såg 
barnsjuksköterskor barnen mer och lärde känna dem på ett annat sätt än vad de gjorde på avdelningen.  
Slutsatserna var att barn och föräldrar påtalar vikten av kontinuitet och kompetens i 
barnsjuksköterskornas bemötande. 
 
Nyckelord:  barncancer, bemötande, barnsjuksköterska, föräldrar, omvårdnad 
 



 
 

Summary 

Families experiences of childhood cancer diagnosis is that their whole life world changes. The children 
feel tired and isolated and looking forward to being able to play again. The parents often feel a sorrow 
and powerless and they need support to stand-by their children. Pediatric nurse’s treatment is to meet 
the children and their family’s needs based on their level. They have to show respect and be able to be 
responsive against the children and their family’s needs. The aim was to describe children and parents 
experience of the treatment from pediatric nurses in a pediatric oncological nursing care. This study was 
an explorative, qualitative describing longitudinal design where children and parents were intervjued 
every sixth month during three years after cancer diagnosis.  This qualitative content analysis has 
analyzed 11 intervjues with children and their parents 12 months after cancer diagnosis. This intervjues 
has been analyzed deductive from Swansons theory of caring. The result shows that children and their 
parents experiences that pediatric nurses shows a different ability of treatment. Between day care and 
ward in a hospital they saw the biggest difference. At the day care the pediatric nurses saw the children 
more and got to know them in a different way than at the ward. The conclusion was that the children 
and their parents highlights the importance of continuity and competence in pediatric nurse’s treatment. 
 
Keywords: childhood cancer, nursing, parents, pediatric nurse, treatment 
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Inledning 

Familjer upplever att deras livsvärld förändras när deras barn insjuknar i cancer. De känner sig ofta 
maktlösa och blir beroende av andra. Familjerna försöker bevara hoppet om att återgå till ett normalt 
liv genom att sträva efter att få kontroll över livet och kämpa för överlevnad. Inte bara hos det sjuka 
barnet utan för att hålla ihop hela familjen. Detta gör familjen genom att sträva efter att hålla ett positivt 
fokus (Björk, Wiebe, & Hallström, 2005).  Barnsjuksköterskorna behöver bemöta barnen utifrån deras 
perspektiv samt visa respekt och förståelse för både barnen och deras familjer (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2008). Forskning saknas kring att knyta an familjers upplevelse av 
barnsjuksköterskors bemötande utifrån en omvårdnadsteori.  Att sätta familjers upplevelse av 
barnsjuksköterskors bemötande i relation till Swansons omvårdnadteori ger denna studie en bekräftelse 
på att barnsjuksköterskors bemötande utifrån yrkeskompetens är viktig. 
 

Bakgrund 

Barncancer 

 
Cirka 250 barn under 15 år drabbas av cancer årligen i Sverige. 40 procent av dessa fall är leukemier 
vilket är vanligare i småbarnsåren. Cirka 30 procent av fallen är hjärntumörer och resten andra 
cancerformer. Dessa cancerformer förekommer i nästan samma utsträckning i alla olika åldrar hos barn 
(Socialstyrelsen, 2013). Idag överlever 80% av barnen vilket var tvärtom på 70-talet. Forskare vet inte 
idag varför vissa barn drabbas av cancer då det inte kan vara livsstilen som påverkar utvecklandet av 
cancer vilket ofta är fallet för vuxna individer. Då barn har hela livet framför sig måste behandlingen 
fungera så att barnet växer och utvecklas som de ska efter avslutad behandling utan alltför många sena 
komplikationer. Behandlingarna består ofta av en kombination av cytostatika, strålning och/eller 
operation. Cancer hos ett barn drabbar på olika sätt många runtomkring barnet, såsom föräldrar, 
syskon, släkt och vänner (Barncancerfonden, 2016). 
 
 
 

Barns upplevelse av cancer  

 
Barn med nydiagnostiserad cancer känner sig ofta maktlösa och isolerade. Mycket av sin tid tillbringar 
barnen på sjukhus och när de är hemma är det ofta i väntan på att åka tillbaka till sjukhuset. Hela deras 
liv ändras för att ge utrymme åt sin sjukdom (Darcy, Knutsson, Huus & Enskär, 2014a). De känner sig 
ofta trötta på grund av behandling och att de åker in och ut från sjukhuset. Barnen känner att de inte 
kan leka som de vill. Trots detta strävar familjerna efter en normalitet och de sjuka barnen vill inte känna 
sig annorlunda (Björk, Wiebe, & Hallström, 2009). Efter ett tag får barnen kunskap om sin sjukdom 
samt vilka behandlingar och undersökningar som behöver göras på sjukhuset. Detta gör att de kan 
medverka och i viss mån bestämma olika saker vid exempelvis provtagning vilket ger dem en känsla av 
kontroll. De strävar efter att hitta en normalitet i sin sjukdom och längtar efter att få bli friska och orka 
leka igen (Darcy, Björk, Enskär, & Knutsson, 2014b). 
 
Barn som överlever cancer upplever att de vann en kamp mot cancern. De känner att de är samma 
personer men ändå annorlunda på grund av sin erfarenhet kring sjukdom, behandling och sjukhus. 
Barnen känner att utomstående inte helt kan förstå dem vilket medför att barnen sällan pratar om 
situationen med sina vänner utan endast med dem som gått igenom liknande upplevelse (Johansson, 
Sundler, Hallström, Hammarlund, & Björk, 2013). Efter avslutad behandling känner sig barnen ofta 
lugna och mer självsäkra och att de utvecklat sympati för andra. De känner sig ivriga att få komma ikapp 
det de missat under tiden de varit sjuka. Barnen upplever trots detta en saknad av sjukvårdspersonal 
och den uppmärksamhet de fått därifrån (Björk, Nordström, Wiebe, & Hallström, 2009). 
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Föräldrars upplevelse av barnens cancersjukdom 

 
Föräldrar upplever sorg, maktlöshet, rädsla för döden och behöver tid för att sjukdomsbeskedet ska 
kunna sjunka in. De behöver själva hitta stöd och styrka för att kunna stötta sina barn (da Silva Carvalho, 
Bastos Deianti, Faria da Silva, Burla de Aguiar, & Moreira Monteiro, 2014).  Föräldrar känner sig inte 
som experter på sina egna barn vid nydiagnostiserad cancer och detta kan förändra föräldrarna i sin roll 
som förälder. De känner sig bundna till sjukvårdens rutiner och att inte själva kunna planera sin tid. 
Föräldrar känner svårighet i att sätta gränser för barnens uppföranden. Barnen vill att föräldrarna ska 
stå för tryggheten och försvara, trösta och skydda dem. Barnen vill vara nära föräldrarna hela tiden både 
i hemmet och på sjukhuset (Darcy, et al. 2014a). Föräldrar känner sig splittrade mellan det sjuka barnet 
och syskonen och att de inte får någon tid för sig själva eller tillsammans. Varje dag är en kamp för att 
få vardagen att gå ihop och det är svårt att sätta gränser och uppfostra både det sjuka barnet och 
syskonen på grund av utmattning. Det normala familjelivet blir satt ur balans och familjen känner sig 
uppbunden och isolerad på grund av infektionskänslighet hos det sjuka barnet då mycket tid tillbringas 
på sjukhuset (Björk, Wiebe, & Hallström, 2009). Mammor till barn med cancer känner sig isolerade och 
separerade från den normala världen. De lever i en bergodalbana av känslor av rädsla, vacklande 
förtroende för sjukvården och att hantera sitt äktenskap. De känner skuldkänslor för att de inte är 
tillgängliga för familjen och barnet samtidigt. Något som ökar deras känsla av isolering är när personer 
utifrån kallar dem för hjältar och enastående föräldrar. Då upplever föräldrarna att de tvingas hålla inne 
med sina egna känslor och att det inte är bekvämt att prata med andra om detta. De ser bort från sina 
egna behov, vänner och jobb. Under sjukdomstiden ändrar många föräldrar sina värderingar. De 
uppskattar sin familj och sina barn mera. De värderar materiella saker mindre och tillbringar mera tid 
med människor som är tacksamma över sitt liv och föräldrarna känner sig överraskade över sin egen 
styrka (Clarke, 2006).  
 
Efter att behandlingarna är avslutad kan föräldrar känna en dubbelhet i att både känna en lättnad över 
att behandlingen är avslutad samtidigt som de fortfarande upplever sig stressade och spända. 
Föräldrarna känner att de behöver närhet och stöd även efter sjukdomstiden, men att anhöriga och 
vänner inte längre hör av sig lika mycket till dem. De upplever en tomhet och saknad av uppföljning från 
sjukhusets sida och de kan sakna den närhet de haft till sjukvårdspersonalen där de kunnat ställa frågor 
och ringa när de varit oroliga (Björk, et al. 2009). 
 

Barnsjuksköterskors bemötande och omvårdnad 

 
Barnsjuksköterskor ska kunna bemöta barn på deras nivå och utifrån deras specifika livssituation. Både 
i glädje, sorg, ålder, utvecklingsnivå, sjukdom och handikapp (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 
Detta styrks även i FNs barnkonvention där alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde. Barnets 
bästa ska alltid beaktas i beslut som rör barnet och alla barn har rätt till liv och utveckling samt 
medbestämmande (Barnkonventionen, 2009). 
 
Barn förväntar sig att barnsjuksköterskor ska vara kompetenta och behandla dem med respekt. 
Barnsjuksköterskor ska också vara flexibla, öppna och ha en förmåga till lyhördhet. Barnen vill ha 
information på ett begripligt sätt (Darcy, et al. 2014a). Barn anser att god omvårdnad  är när 
barnsjuksköterskor är snälla mot dem, tillbringar tid med dem och tillhandahåller barnen med nöjen 
och information. Barnen tycker även att det är viktigt att möta samma personal vid vårdtillfällena (von 
Essen, Enskär, Haglund, Hedström, & Skolin, 2002). Barnsjuksköterskor behöver interagera med 
barnen och förstå vad barnen går igenom. Barnsjuksköterskor ska uppmuntra föräldrarna att låta 
barnen leka, samt informera barnen steg för steg inför undersökningar och undvika onödiga 
undersökningar för att skydda dem (da Silva Carvalho, et al. 2014). Barn mår bra av att leka, ha kul och 
busa med personalen på sjukhuset (Björk, Wiebe, & Hallström, 2009). 
 
Föräldrar upplever dock ibland en beroendeställning till barnsjuksköterskor. De upplever att de inte 
alltid vågar säga eller göra något trots att de upplever fel i vården kring barnet (Clarke, 2006). Föräldrar 
känner att det är viktigt att bli erbjudna stöd. Det är inte alltid de tar emot stödet men de upplever en 
trygghet att få erbjudandet (Björk, Wiebe, & Hallström, 2009). Barnsjuksköterskor har en stödjande roll 
för föräldrarna och barnen där kommunikation är viktig. Att ha med anhöriga till föräldrarna vid 
informationstillfället kan göra att föräldrarna känner sig tryggare i sin roll. Föräldrarna får även en ökad 
känsla av trygghet när barnsjuksköterskor lyssnar och tar sig tid att lära känna familjen. Ökad trygghet 
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hos föräldrarna gör att de känner sig mindre stressade och upplever en god omvårdnad (da Silva 
Carvalho, et al. 2014). 
 
Omvårdnad utifrån barnens och familjernas behov kan vara olika då det beror på hur barnen reagerar 
på situationen som uppstår på sjukhuset. Barnen behöver bekräftelse, uppmuntran och ha sina föräldrar 
eller andra anhöriga nära för att känna sig trygga på sjukhus. De behöver ha aktiviteter och få 
information så att de kan känna sig delaktiga. Att känna sig delaktig och få information ger en känsla av 
kontroll vilket kan leda till att vissa situationer inte känns lika hotfulla. Barnsjuksköterskor behöver vara 
lyhörda för barnens och familjernas behov, både utifrån det som de faktiskt berättar men också det som 
inte sägs för att uppnå en god omvårdnad (Hallström, 2015). Omvårdnad förtydligas ytterligare genom 
de fyra koncensusbegreppen hälsa, människa, miljö och vårdande (Bergbom, 2012).  
 
Hälsa som begrepp har genom tiderna setts som frånvaro av sjukdom. Idag ses hälsa ur det humanistiska 
hälsobegreppet och en helhetssyn på hälsa, vilket förstås i relation till livet och den livssituation barnen 
befinner sig i. Hälsa är en resurs som erövras genom att kontrollera eller bemästra sin livssituation 
(Wärnå-Furu, 2012).  Familjen är det konstanta i barnens liv. Barnen påverkar familjen och familjen 
påverkar barnen. Genom att inkludera familjen i omvårdnadsprocessen kommer barnen att uppnå 
högre hälsa och livskvalitet (Harrison, 2010). För barnens bästa utifrån hälsa och välbefinnande ska de 
helst vårdas och behandlas i hemmet eller i öppen vård så länge det är möjligt. De ska endast bli inlagda 
på sjukhus när det är nödvändigt (Jackson & Wigert, 2013). 
 
Människan ses i sin miljö ur ett holistiskt perspektiv. Människan ses som en helhet bestående av kropp, 
själ och ande. I den vårdvetenskapliga litteraturen ses miljön som ett föränderligt tillstånd vilket kan 
variera mellan att vara hälsofrämjande eller sjukdomsbevarande. Miljön på sjukhus påverkar 
människans känsla av hälsa och välbefinnande. Människan hamnar då utanför sitt vanliga 
sammanhang, avskuren från relationer och omvärld. Förmågan att fatta egna beslut och att ta egna 
initiativ minskar (Yligangas, 2012).  
 
Barnen som vårdas på sjukhus är placerade i en miljö de inte kan påverka så mycket, och befinner sig i 
ett utsatt och sårbart lägre. Välbefinnande och en vårdande miljö uppnås när barnsjuksköterskor finns 
nära barnen. Mellanmänskliga relationer och ökad tillit skapas genom att ha en kontinuitet av 
barnsjuksköterskor som vårdar barnen. Det är människorna som är de mest betydelsefulla och viktiga 
komponenterna i miljön (Ylikangas, 2012). Enligt NOBABS standard ska barn vårdas tillsammans med 
andra barn i en miljö som är anpassad för barn. De ska ha möjlighet till att träffa jämnåriga och de ska 
kunna få besök av vem de vill när de vill. Barnsjuksköterskor ska organisera vården kring barnen så att 
de får en kontinuitet och får träffa samma vårdpersonal under vårdtiden (Jackson & Wigert, 2013).  
 
Vårdande handlar om och berör människans grundläggande existens. Det finns en naturlig vård 
parallellt med den professionella vården. Tillitsfull, förtroendefull och hoppfull vård skapas när barnen 
känner sig viktiga. Detta gör barnsjuksköterskor genom att  tro på, förstå, trösta och ta barnen på allvar.  
Detta leder till att barnen känner sig delaktiga, känner samhörighet och gemenskap när lidande 
bekräftas och när tro och hopp förmedlas (Söderlund, 2012). Hopp kan ses som en inre drivkraft med 
valmöjligheter för att uppnå mål och drömmar. Hoppet hjälper till att höja blicken och se framåt. Hopp 
för föräldrar till sjuka barn karakteriseras av att kunna se en positiv framtid, att tro på bättring, att kunna 
hantera sin livssituation och ha kontroll. Hopp för sjuka barn karakteriseras av att bli friska och kunna 
återgå till det normala livet (Benzein, 2012). Enligt NOBABS standard har barn rätt till en trygg och 
säker vård med sina föräldrar eller andra anhöriga i sin närhet under hela sjukhusvistelsen. Barnen ska 
respekteras, bli lyssnade på och ha rätt till medbestämmande. De har rätt till kompetent vårdpersonal 
med vidareutbildning för god omvårdnad (Jackson & Wigert, 2013). 
 

Swansons omvårdnadsteori 

 
Swansons omvårdnadsteori kan relateras till koncensusbegreppet vårdande och består av begreppen, 
maintaining belief, knowing, being with, doing for och enabeling. Dessa begrepp länkar in i varandra 
samt att de i förhållande till barnsjuksköterskors kompetens är grunden för omvårdandens mål vilket är 
patientens välmående (Swanson, 1993).  
 
Maintaining belief, tilltro till människan, utgör grunden i omvårdnaden där barnsjuksköterskor visar 
respekt och tror på barnen. Detta görs genom att barnsjuksköterskor bevarar en hoppfull attityd och 
belyser det positiva i sjukdomstillståndet genom att ”göra det lilla extra” för barnen. Knowing, förståelse, 
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innebär att barnsjuksköterskor förstår och arbetar för att undvika antaganden. Varje barn är en unik 
individ. En grundlig bedömning görs utifrån varje barn för att kunna se signaler och detta stärks genom 
delaktighet från både barnen och barnsjuksköterskorna. Being with, vara närvarande, är att vara 
känslomässigt närvarande och att kunna sätta sig in i andras situationer, känna empati och inte anklaga 
familjerna. Barnsjuksköterskor behöver förståelse för att familjernas tidigare erfarenheter påverkar 
omvårdnadssituationen. Doing for, göra gott, innebär att barnsjuksköterskor är kompetenta att förutse 
omvårdnadsbehoven, och medvetet agerar för att trösta, skydda och bevara barnens värdighet. 
Enabling, möjliggöra, betyder att barnsjuksköterskor använder sin expertkunskap för att förbättra för 
barnen. Det innebär att de informerar, stödjer, fokuserar och presenterar genomtänkta alternativ samt 
utvärderar omvårdnadshandlingen och ger återkoppling till familjerna (Swanson, 1991). 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva barns och föräldrars upplevelse av barnsjuksköterskors bemötande inom 
barnonkologisk omvårdnad. 
 
 

Metod 

Design 

 
Studien har en explorativ, kvalitativ beskrivande longitudinell design. Den data som använts till denna 
magisteruppsats är intervjuer med barn som insjuknat i cancer och deras föräldrar var sjätte månad 
under tre år. Tillfällena för intervjuerna som analyserats i detta arbete är 12 månader efter 
cancerdiagnos (Darcy, 2015). Dessa intervjuer är analyserade med en deduktiv kvalitativ 
innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008)  utifrån Swansons (1991; 1993) omvårdnadsteori. 
 

Deltagare 

 
Studien använde sig av ett bekvämlighetsurval där alla barn som blev behandlade på en pediatrisk 
onkologisk avdelning i Västsverige blev tillfrågade om deltagande i studien. Inklusionskriterierna för att 
vara med i studien var att barnen var mellan ett och sex år samt fick sin första cancerdiagnos och att 
familjerna kunde kommunicera på svenska. Det fanns inga exklusionskriterier. Både skriftlig och 
muntlig information gavs av barnsjuksköterskor till 28 familjer på onkologavdelningen. Efter att ha gett 
sitt medgivande att deras namn blev lämnade till forskaren blev de uppringda av forskaren. Vid detta 
samtal valde nio familjer att avstå. Sex familjer till valde sedan att hoppa av undersökningen. 13 barn, 
både pojkar och flickor, med olika diagnoser blev inkluderade i studien 2011 (Darcy, et al. 2014b). Senare 
valde ytterligare en familj att inte medverka på grund av familjesituationen. I denna analys har elva 
barn, med föräldrar, deltagit i intervjuerna vid 12 månader efter cancerdiagnos.  Ett av dessa barn var  
tre år, fyra var fyra är, två var fem år, tre var sex år och en var sju år. Sex av dessa barn var pojkar och 
fem var flickor med olika cancerdiagnoser.  
 

Datainsamling 

 
Forskaren som skulle genomföra intervjuerna ringde först upp familjen igen inför besöket. Intervjuerna 
12 månader efter diagnos genomfördes i familjernas hem. Under intervjuerna i hemmet var det tre 
familjer där både mamma, pappa och barn deltog, sex familjer där endast mamma och barn deltog och 
en familj där pappa och barn deltog. Vid en av intervjuerna var det barnet ej närvarande utan intervjun 
hölls enbart med mamman. Ett av barnen ville inte prata alls vid intervjutillfället utan där blev även 
mamman endast intervjuad. Forskaren hade med sig ett frågeformulär som var utformat för barn. 
Forskaren hade mött alla barnen vid tidigare intervjuer. Föräldrarna var alltid med under tiden 
forskaren pratade och ibland lekte med barnen. De var införstådda med att intervjun skulle fokusera på 
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barnets upplevelse och erfarenhet. Intervjuerna spelades in och varade från mellan 50 till 90 min.  
Författarna till denna magisteruppsats har tagit del av intervjuerna från studien.  
 

Dataanalys 

 
Intervjuerna analyserades med en deduktiv innehållsanalys  (Elo & Kyngäs, 2008), med Swansons 
omvårdnadsteori som ram (Swanson, 1991:1993). En deduktiv innehållsanalys innebär att en 
kategoriserad mall utvecklas utifrån att författarna vill analysera redan befintlig data utifrån en ny 
kontext. Sedan delas den analyserade datan in under de olika kategorierna i mallen. En strukturerad  
mall  innebär att författarna antingen kan välja vad som passar in eller inte inom ramen för mallen (Elo 
& Kyngäs, 2008). I ett första steg har författarna enligt Elo och Kyngäs, (2008) lyssnat igenom 
intervjuerna var för sig och sedan diskuterat innehållet utifrån kategorierna i kontexten som är 
Swanswons omvårdnadteori. Intervjuerna delades upp och författarna lyssnade på intervjuerna 
ytterligare en gång och transkriberade dem sedan ordagrant. I det andra steget skapades en mall 
bestående av de kategorier Swansons beskriver i sin omvårdnadsteori (Swanson 1991:1993). I det tredje 
steget skrev författarna ut alla intervjuer och satte sedan in stycken från innehållet i intervjuerna under 
de olika kategorierna i mallen (Elo & Kyngäs, 2008). Författarna la in stycken från intervjuerna under 
respektive kategori i mallen. Detta gjordes först var för sig, sedan jämfördes dessa stycken och ändrades 
gemensamt efter diskussion. Författarna har under studiens gång analyserat och gått igenom texten ett 
flertal gånger och ändrat, flyttat, lagt till och plockat bort stycken. Under analysens gång har upprepade 
diskussioner försts mellan författarna och sedan mellan författarna och handledaren.  Utifrån detta har 
ett resultat skrivits ihop till en helhet. Alla intervjuerna har använts i resultatet.    
 

Etiska överväganden 

 
Enligt Belmonterapporten som togs fram 1978 ska forskning utgå från tre etiska principer som ska vara 
grundläggande och övergripande genom hela forskningsprocessen. Dessa tre principer är respekt för 
människor, göra gott- samt rättviseprincipen. Principen att visa respekt för människor innefattar 
autonomiprincipen och att begränsad autonomi ska skyddas genom att adekvat information ges till 
deltagarna (Kjellström, 2012). Intervjustudien är etiskt godkänd av Etiska granskningsnämnden i 
Linköping. Barn och föräldrar fick information om att deras medverkan eller icke medverkan inte skulle 
påverka sjukvårdens behandling av dem samt att de närsomhelst kunde avbryta medverkan. Familjerna 
fick även bestämma tidpunkt och vart intervjuerna skulle genomföras under hela tiden av studien (Darcy 
et. al 2014b). Detta i enlighet med autonomiprincipen där människan har rätt till självbestämmande och 
att kunna fatta egna beslut utifrån att ha fått korrekt information samt göra gottprincipen där 
människors välbefinnande är i fokus och att inte skada de som deltar utan att fördelarna väger tyngre 
(Kjellström, 2012). I studien tillfrågades 28 familjer och alla föräldrar fick vara nära sina barn under 
intervjutillfällena (Darcy, et al. 2014b). Rättviseprincipen ska användas för att styrka och rättfärdiga 
valet av deltagare i studien (Kjellström, 2012). Alla som föll inför inklusionskriterierna tillfrågades att 
delta, ingen valdes bort. Denna studie fokuserar på de små barnen som vilka tidigare har valts bort i 
forskning. Författarna har i denna studie handskats med materialet med största försiktighet för att inte 
röja identiteterna på deltagarna och intervjuerna som är transkriberade ordagrant har brutits ner i små 
stycken under varje kategori i resultatet vilket är i enlighet med principen respekt för människan. Utifrån 
att göra-gott-principen har barn och föräldrar fått dela med sig av sin erfarenhet vilken kan hjälpa 
framtida barn och föräldrar samt barnsjuksköterskor. Alla intervjuer har använts i resultatet såsom 
rättviseprincipen säger att alla fall ska behandlas lika (Kjellström, 2012). 
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Resultat 

Maintaining Belief 

 
Barn och föräldrar upplever att barnsjuksköterskor visar maintaining belief, tilltro till människan, 
genom att barnsjuksköterskor visar respekt, bevarar en hoppfull attityd i mötet med dem, belyser det 
positiva i sjukdomstillståndet och att barnsjuksköterskorna gör det lilla extra.   
 
Visa respekt 
Föräldrar upplever att barnsjuksköterskor visar respekt gentemot barnen när de pratar direkt med 
barnet och när de lyssnar på hur barnet vill göra i situationen. En mamma beskriver det som att ”för det 
första så pratar de med honom och inte om honom och inte till mig.” Föräldrar upplever även att 
barnsjuksköterskorna försöker anpassar sig efter barnens önskemål så långt det går.  
 
En annan mamma berättar att barnsjuksköterskorna visar respekt när de anpassade sig och tog 
blodprover på avdelningen när sonen inte ville gå till laboratoriet och ta blodprover. ”På avdelningen 
känner han sig tryggare med personalen så då fick vi ta blodprover där uppe” 
 
Barnsjuksköterskorna visar också respekt gentemot både barnen och föräldrarna genom att de aldrig 
tar illa upp när barnen säger till hur de vill ha det eller när föräldrarna säger hur deras barn vill ha det. 

”De tar aldrig illa upp utan det är som de säger allihop att de bästa som ser det här det 
är ni föräldrar och det värdesätter vi för det kan ju bli så att någonting går fel i 
stressen...” 

 
Bevara en hoppfull attityd 
Barnsjuksköterskorna bevarar en hoppfull attityd hos föräldrar och barn genom att hjälpa dem att se 
framtiden, då hopp karaktäriseras av att bli frisk och att återgå till det normala livet. Föräldrarna känner 
oro för återfall och funderar på när barnen kan friskförklaras och när de kan andas ut. Förälder beskriver 
att barnsjuksköterskor ger dem hopp genom att förklara för dem. 

”Att värdena skall vara höga en längre tid om man skall misstänka återfall och isåfall 
tas ett ryggmärgsprov.”  

 
Föräldrarna upplever att barnsjuksköterskorna har blivit mera angelägna om att barnen skall få mera 
social träning. Föräldrarna tycker att barnsjuksköterskorna pushar för att barnen skall besöka förskolan 
mera, vilket har resulterat i att några av barnen har börjat mera kontinuerligt i förskolan och några 
hälsar på regelbundet. Föräldrarna ser detta som att barnen skall ut i livet igen och det hjälper dem att 
se att det finns en framtid och att det finns hopp.   

”Läkarna och barnsjuksköterskorna har väl gärna tyckt att vi ska gå till förskolan och 
så men inte pushat. De har nu blivit mera angelägna att han ska få social träning.” 

 
En mamma beskriver hur barnsjuksköterskorna på avdelningen bemöter deras son genom att de busar 
och skrattar tillsammans. ”Man kan som sagt ha väldigt roligt även om man är väldigt sjuk. Alla mår 
bra av skratt. Det märker man ju direkt när man kommer in på avdelningen också att det finns positiv 
energi.” Hon beskriver att sonen och barnsjuksköterskan nästan har en kompisrelation vilket gör att 
sonen tycker att det är roligt att åka till sjukhuset. Att kunna skratta innebär en känsla av att livet är som 
vanligt, barnen glömmer för en stund att de är sjuka och det inger hopp om tillfrisknad. 
 
Belysa det positiva i sjukdomstillståndet 
Föräldrar upplever att deras barn har livskvalitet trots sin sjukdom. Barnsjuksköterskor hjälper barnen 
att upprätthålla sin livskvalitet, och på så vis försöka göra situationen mera positiv, genom att sträva 
efter att barnen skall vara i sitt hem så mycket det går. Där känner sig barnen tryggare och får vara nära 
sin familj.  Föräldrarna tycker också att deras livskvalitet ökar av att vara i sitt hem. De kan då lättare få 
tid för hela familjen och inte bara det sjuka barnet.   
 
”Göra det lilla extra” 
Föräldrar och barn berättar om det lilla extra som barnsjuksköterskorna har gjort vid sjukhusbesöken. 
Barnen pratar om sina barnsjuksköterskor som gör det lilla extra genom att busa och leka katt.. 

 ”Det är Buslena, hon brukar trolla med sitt trollspö…”  
”Barnsjuksköterskan är rolig som leker katt” 

 Föräldrar upplever att barnsjuksköterskorna ofta gör det lilla extra för deras barn.  
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”När hon fyllde år så gav barnsköterskorna en barbiedocka till henne och sjöng för 
henne.” 

 De tycker även att barnsjuksköterskorna alltid tar sig tid och pratar med barnen fastän de inte är deras 
patient just då.  

”Dem kan sitta och komma ut från kontoret och bara säga hej hur är det? Hon har 
liksom nästan blivit lite känd.” 

 

Knowing 

 
Föräldrar och barn berättar att de känner att barnsjuksköterskor visar på en skiftande kompetens kring 
knowing, förståelse. Detta görs utifrån att undvika antaganden, att utföra personcentrerad vård, göra 
grundliga bedömningar och att se signaler. 
 
Undvika antagande  
Föräldrar känner att barnsjuksköterskor gör antaganden när de utgår ifrån att föräldrarna ska orka med 
under barnens sjukdomstid genom att dela på ansvaret. Barnen hade många olika tider dygnet runt för 
mat och medicinering. Även genom ett delat ansvar, vaknar ofta båda när den ena är uppe och fixar. 
”Sömnen är ju det som jag har gått och tänkt på. Herregud, när ska jag få sova?”  
Föräldrar känner sig jättetrötta och saknar förståelse från barnsjuksköterskorna. De saknar att ingen 
frågar dem hur det går hemma, hur de orkar med situationen.  
 
Däremot är barnsjuksköterskor bättre på att fråga barnen hur de vill ha det då medicinska procedurer 
skall genomföras till exempel när nål skall sättas i portha cathen. Metoderna är anpassade efter hur varje 
barn vill ha det. Familjerna beskriver hur barnsjuksköterskor lyssnar på just deras barn och vad som 
fungerar bäst för dem. ”De pratar med honom hela tiden och han talar om precis hur han vill ha det.”  
 
Personcentrerad vård 
Föräldrar och barn upplever att barnsjuksköterskor utför personcentrerad vård genom att de fokuserar 
på de resurser varje barn och dess familj har. För barnen är familjen den största resursen och 
barnsjuksköterskorna fokuserar på att familjen skall kunna vara tillsammans. Föräldrar berättar att det 
fungerar bra på sjukhuset och att det sjuka barnets syskon också får sova över på sjukhuset ibland. 
  
Personcentrerad vård utförs också då barnsjuksköterskorna låter barnen vara i centrum så långt som 
det är möjligt. Föräldrarna menar att personcentrerad vård fungerar bättre på dagvården än på 
avdelningen. På dagvården känner de igen barnen, de ser barnen lite extra, de pratar direkt med barnen. 
”Det är henne de frågar om allt, hur hon mår och vad hon gjort sedan sist.” Föräldrarna upplever en 
mera personlig kontakt på dagvården, en personlig relation.  
 
Grundlig bedömning 
Föräldrar upplever att barnsjuksköterskor kan göra en bättre grundlig bedömning genom att barnen får 
ha samma barnsjuksköterska varje gång de kommer till sjukhuset. Genom att de får en 
omvårdnadsansvarig sjuksköterska skapas kontinuitet, saker glöms inte bort och helheten ses.  

”Vissa saker som man har pratat om som man ska göra och så kan man komma om 
några veckor och så är det inget som är gjort.”  

 
Föräldrarna berättar att det är skillnad på dagvården gentemot avdelningen. På dagvården träffar 
barnen ofta samma barnsjuksköterskor som lär känna barnen. På avdelningen är det inte samma 
kontinuitet vilket kan resultera i att de på avdelningen missar omvårdnadsbehovet.  
 
 Se signaler 
Föräldrarnas upplevelser om barnsjuksköterskors förmåga att se signaler är varierande. Föräldrar 
berättar att barnsjuksköterskan såg på dem att de inte mådde bra och ordnade så att de fick hjälp på en 
gång.  ”Det är bra att de ser oss som människor också i situationen.” 
 
Föräldrar beskriver att de kan känna sig instängda på rummet när de är inlagda på avdelningen. De 
skulle önska att barnsjuksköterskor kan se signalerna att de behöver mera stimulans och att de kommer 
oftare in på rummet bara för att se hur familjen har det.  

”Man sitter instängd på rummet och en stund på kvällen kan man gå till lekterapin.”  
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Being with 

 
Föräldrar och barn upplever att barnsjuksköterskorna visar på skiftande kompentens med being with, 
vara närvarande. Barnsjuksköterskorna visar på being with genom att vara närvarande, att hon känner 
empati och att hon inte är anklagande men i vissa situationer upplever föräldrarna att 
barnsjuksköterskorna har svårt att vara helt närvarande och sätta sig in i andras situationer. Föräldrarna 
anser att det är skillnad på avdelningen och dagvården.  
 
Vara närvarande 
Föräldrar och barn upplever att barnsjuksköterskor är närvarande då de ser och lyssnar på barnen samt 
då familjerna kan ha en dialog med barnsjuksköterskan om det är något som stör dem. Föräldrarna 
säger att de ser att barnsjuksköterskorna har det mycket stressigt. Vid dessa tillfällen föreslår 
barnsjuksköterskorna att familjen kan gå hem för att bli uppringda hemma när det har lugnat sig på 
avdelningen. Föräldrarna tycker att detta fungerar bra, då behöver de inte sitta och vänta. ”Man kan 
inte stressa på dem det blir inte bättre.” Föräldrar känner även att de alltid kan ringa sjukvården. ”Är 
det något kan vi alltid ringa dit.” 
 
Föräldrar och barn berättar att de har sina egna barnsjuksköterskor som är omvårdnadsansvarig. Detta 
gör att barnsjuksköterskorna kan vara mera närvarande då de känner familjen och vet hur barnen vill 
ha det och på vilket sätt barnen önskar genomföra undersökningar eller provtagningar.  

”De har koll på att hon vill ha ett speciellt plåster.”   
Dialog med barnsjuksköterskorna blir bättre genom att samtalet kan starta med hur barnet mår just nu 
och inte vad som hänt tidigare. Det underlättar när de har frågor eller har något de vill ta upp och prata 
om då barnsjuksköterskorna redan är insatta. 
 Föräldrarna berättar att de på dagvården och avdelningen försöker ordna så att familjen får träffa 
samma barnsjuksköterska varje gång de kommer till sjukhuset.  

”När det är planerad behandling försöker de ha en och samma barnsjuksköterska, även 
när vi kommer in akut försöker de ändå.”   

 
Ibland upplever dock föräldrarna att barnsjuksköterskorna inte känns riktigt närvarande. Detta sker till 
exempel när barnsjuksköterskorna inte fokuserar på barnen vid provtagning utan vänder sig till de 
vuxna, och när barnsjuksköterskorna inte hälsar på barnen när de är inlagda. Även här upplever 
föräldrarna att det är skillnad på avdelningen och dagvården. På dagvården ser de barnen mer, de är 
mera närvarande. På avdelningen blir barnen en i mängdenen.  

”Där kan man komma och där säger inte ens sjuksköterskan hej liksom när man möter 
dem i korridoren, utan alltså just på avdelningen utan det är ju dagvården som man 
har någon typ av lite personligare kontakt med.” 

 
Sätta sig in i andras situationer och känna empati 
Föräldrar uttrycker att de vill ha mer förståelse från barnsjuksköterskors sida vad gäller familjelivet och 
allt runtomkring som ska fungera även när barnen är sjuka. De upplever att förståelsen från sjukvården 
och hemsjukhusen bara fokuserar på sjukdomen och att barnsjuksköterskorna har svårt att sätta sig in 
i deras situation. Vardagslivet fortgår trots att familjerna är mitt i en reaktionsfas eller sorgefas.  

”Att de inte har sett till att man som förälder inte får sova för att orka med dagen efter. 
Det är ju två och ett halvt år det har pågått, inte ett halvår eller ett år.” 

 
De föräldrar som har fler barn hemma känner att de inte alltid får tillräckligt med stöd från 
barnsjuksköterskorna föra att hantera detta. De berättar om hur de sjuka barnen klamrar sig fast vid 
föräldrarna och hur svårt det är att hinna med det friska syskonet. De berättar även att det kan bli 
avundsjuka och maktkamp mellan syskonen. Föräldrar önskar att barnsjuksköterskor lägger mera fokus 
på detta samspel och ger föräldrarna hjälpmedel att hantera dessa situationer, eller ger dem redskap för 
att förhindra att dessa situationer uppstår. 

”Jag kan tycka att sjukvården kan komma fram med någonting som pushar föräldrar 
att också ägna tid åt syskonet.” 

 
Föräldrar upplever att omvårdnadsansvariga barnsjuksköterskor känner empati. De tycker att 
barnsjuksköterskorna känner empati genom att de är insatta och på så vis lättare kan engagerar sig och 
lättare har förmågan att se och förstå familjernas känslor. När den omvårdnadsansvariga 
barnsjuksköterskan inte är tillgänglig missas detta.  

”Den sköterskan vi brukar ha har inte varit där sista gångerna, då har vi en annan men 
hon är inte så insatt.” 
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Inte anklaga 
Föräldrar berättar att de inte blir anklagade av barnsjuksköterskorna när de påpekar att de tycker att 
det är något fel i vårdprocessen eller i journalanteckningen. Barnsjuksköterskorna blir bara tacksamma 
säger föräldrarna. 
 

Doing for 

 
Föräldrarnas har en varierande uppfattning av hur barnsjuksköterskorna utför doing for, göra gott. 
Doing for görs genom att barnsjuksköterskorna är kompetenta och kan förutse omvårdnadsbehoven. 
Att de medvetet agerar för att trösta, skydda och bevara patientens värdighet.  
 
Förutse omvårdnadsbehoven 
Föräldrar upplever att barnsjuksköterskorna förutser omvårdnadsbehoven när de ringer hem bara för 
att fråga hur familjen har det, hur de mår och om allt går bra. ”I början ringde de bara för att kolla hur 
det är, inte lika mycket nu.” Men föräldrarna vill gärna att barnsjuksköterskorna skall fortsätta ringa 
kontinuerligt även när barnet blir piggare då  det hela tiden uppstår nya situationer och nya problem 
som de behöver hjälp med. 
 
Föräldrarna tycker även att barnsjuksköterskor förutser behoven genom att få barnen att känna sig 
trygga. Barnen behöver fasta rutiner och trygghet och får detta genom att möta samma 
barnsjuksköterska när de kommer till avdelningen. Föräldrarna beskriver att det är viktigt för barnen 
att veta vad som skall hända när de åker till sjukhuset. Föräldrarna och barnsjuksköterskorna beskriver 
för barnen hur det kommer att gå till denna gång och när barnen känner igen det som skall göras så 
känner de sig trygga.  

”När det kommer något nytt då märkte men att det var lite läskigt, men sen så var det 
liksom inga bekymmer.” 

 
Vara kompetent 
Föräldrar upplever högre kompetens på dagvården än på avdelningen genom att barnsjuksköterskorna 
på dagvården är mer lyhörda för barnens behov, att de är mer flexibla, och att de upplevs skickligare då 
de utför olika omvårdnadsåtgärder. En del föräldrar undviker att deras barn ska bli behandlade på 
avdelningen genom att de väntar med att söka hjälp till de har öppnat på dagvården.  

”Det var stor skillnad på att sätta sond på avdelningen jämfört med dagvården. På 
avdelningen var det kaos, barnet fick inget lugnande och de fick hålla på ett bra tag.” 

 
De upplever en stor skillnad på dagvården där barnsjuksköterskor ser barnen, ger dem lugnande och 
sedan är det klart. ”Om sonden åker ut väntar vi till de har öppet på dagvården, vi går inte och sätter 
den hos dem på avdelningen, det gör vi inte.” 
 
Föräldrarna berättar även att det har varit olika bland personalen i hur de använder handskar, förkläden 
och stänger dörrarna efter sig men att det har blivit bättre. ”Jag tycker att de alla har blivit bättre på 
att ta på sig handskar och förkläden när de kommer in.” 
 
Föräldrar upplever också att kompetensen mellan de olika sjukhusen är varierande och att de känner 
sig mer utelämnade till sig själva på sitt hemsjukhus, ”..man orkar ju inte strida nå mer…” Känslan över 
att sjukvården inte gör sitt jobb och att bli lämnad att klara vardagen blir påtaglig för familjerna när de 
går emellan sjukhus och olika avdelningar och möter många olika barnsjuksköterskor. 
 
Skydda 
Föräldrar berättar att barnsjuksköterskor skyddar deras barn under vårdtiden genom att vara lyhörda 
för när barnen lider. Utifrån detta berättar en förälder om att deras barn var sönderstucket i fingrarna 
när blodprover behövde tas dygnet runt. 

”De stack honom typ en gång i timmen, han var sönderstucken i fingrarna.”  
Barnsjuksköterskorna försökte byta stickställen men hade svårt att få blod från armarna. 
Barnsjuksköterskorna såg då till att barnet fick en portha cath istället för att slippa så många stick. 
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Enabling 

 
Barnsjuksköterskor visar på enabling, när de möjliggör för familjerna. Detta gör de genom att informera, 
stödja, hjälpa att fokusera och ser till att familjerna får presenterat genomtänkta alternativ samt 
utvärdera omvårdnadshandlingar och ge återkoppling till familjen. 
 
Informera/förklara 
Barn och föräldrar tycker att barnsjuksköterskorna möjliggör trygghet när de hjälper till att informera 
och förklara för dem eller andra om sjukdomen. Föräldrar berättar att barnsjuksköterskor varit ute i 
förskolor och informerat personal om barnens sjukdomar. Barnen berättar att de fick ta med sig sina 
kompisar från förskolan till lekterapin där de fick hälsa på. Kompisarna fick då se hur det ser ut på 
sjukhuset och hur det går till där. ”Jag fick åka till lekterapin med mina kompisar och en fröken.”  
 
Föräldrar känner att de själva fått bra information så att de känner sig trygga i att deras barn ska bli 
friska igen. Men å andra sidan vittnar också föräldrar om ovissheten kring sjukdomen vilket gör att 
grundtryggheten försvinner. De känner sig osäkra och skulle önska mera kontinuerligt med information. 
Viss information från sjukhuset har skrämt föräldrarna och några föräldrar upplever att det är svårt att 
veta hur mycket de till exempel kan pusha sina barn och i vilka miljöer barnen klarar att befinna sig i. 

”När vi var inlagda på sjukhuset så talade de om för oss vad som händer om han får 
vattkoppor. Ja, det var ju livsfarligt så det har man ju haft med sig.” 

 
Stödja/tillåta 
Föräldrarna upplever att de inte alltid får det stöd de behöver från barnsjuksköterskorna. Föräldrarna 
upplever att de skulle behöva mera stöd  hur de skall förhålla sig till barnens humörsvängningar och 
trots. De får information om att kortisonet kan göra att barnen blir mera temperamentsfulla, men de 
har svårt att skilja på om det är vanlig trots eller om det är medicinen som påverkar barnen. ”Det här 
att kasta saker och slåss sådan var han inte innan, det har kommit nu. Är det femårstrotsen?”  
 
Föräldrarna tycker också att det är svårt att säga ifrån till sina barn när de är sjuka. Föräldrarna säger 
att de förstår att barnen måste få utlopp för sina känslor och aggressioner också men de har svårt att 
sätta gränser. ”Det går till en viss gräns man får inte bete sig hur som helst, sedan får man ju stå där 
med sitt dåliga samvete.” 
 
Fokusera 
Föräldrarna behöver att barnsjuksköterskorna fokuserar på att hjälpa familjerna att sortera i livspusslet. 
I början lägger föräldrarna allt fokus på det sjuka barnet, de själva kommer i andra hand. Efter ett tag 
börjar de inse att de även behöver fokusera på sig själva för att orka ta hand om och finnas till för sina 
sjuka barn. Föräldrar berättar att de har börjat lägga tid på motion och egentid, vilket hjälper dem att 
orka. ”Barnsjuksköterskan säger det gå inte hem och stryk eller städa utan gå och fika eller ut och 
motionera.”  
 
Presentera genomtänkta alternativ 
Föräldrar upplever att barnsjuksköterskor alltid tar deras frågor på allvar och om de inte kan svara på 
frågorna så ber de att få återkomma. ”De är inte som de här vårdcentralsläkarna som sätter sig framför 
en och googlar…” Hemortssjukhuset kontaktar även det större sjukhuset om de inte kan svaren vilket 
föräldrar upplever är positivt. 
 
Utvärdera och ge återkoppling 
 Barnsjuksköterskor återkopplar till familjerna att de förstår att familjerna inte har haft det så lätt och 
försökt se helheten och inte bara det sjuka .”De har fått upp ögonen för att det inte alltid varit jättebra 
eller så. De ser hur vi har det hemma.”  



11 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna magisteruppsats utgick från en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats (Elo och Kyngäs, 
2008) utifrån Swansons omvårdnadsteori (Swanson, 1991:1993), där syftet var att beskriva barns och 
föräldrars upplevelse av barnsjuksköterskors bemötande inom barnonkologisk omvårdnad 12 månader 
efter att barnen har fått sin cancerdiagnos. 
 
För att värdera kvalitativ data är det viktigt att reflektera över  kriterier vilka Lincon och Guba, 1985 
beskriver som trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdigheten stärks av 
att resultatet och tolkningarna är trovärdiga. Bekräftelsebarheten hänvisar till hur resultatet är grundad 
i urval och datainsamlingen samt hur detta beskrivs i metoden. Pålitlighet innefattar att förförståelse 
diskuteras och att metoden är tydligt formulerad och beskriven. Överförbarhet visar på om resultatet är 
överförbart till andra grupper  (Wallengren & Henricson, 2012).   
 
Trovärdigheten stärks av att resultatet och tolkningarna är trovärdiga. Vilket ska påvisa att resultatet 
äger giltighet (Wallengren & Henricson, 2012). Denna magisteruppsats bygger på intervjuer av barn och 
föräldrar. Det tydliga under intervjuerna är att barnen inte orkade delta under hela intervjuerna. De var 
med en stund för att sedan gå iväg och göra annat. I någon av intervjuerna var inte barnet med alls. Det 
har varit svårt att få fram barnens egna uppfattningar. Metoden och resultatet har sedan diskuterats 
med en tredje part för att öka trovärdigheten där handledaren är den tredje part vilken också är den 
person som utfört intervjuerna. Handledare har under studiens gång kritiskt granskat arbetet och 
kommit med råd och förslag. I magisteruppsatsen har trovärdigheten stärkts genom att citat har 
används i resultatet. Trovärdigheten kan sänkas då intervjuerna inte är genomförda av författarna och 
frågorna i intervjuerna är inte helt ställda mot syftet. Frågorna i intervjuerna riktar sig mot ett större 
område än kategorierna i Swansons omvårdnadsteori. Detta kan innebära att innehållet i intervjuerna 
inte täcker hela syftet. Då mallen utifrån Swanson omvårdnadsteori användes hamnade fokus på syftet, 
vilket styrker trovärdighet och pålitlighet. 
 
Pålitlighet innefattar att förförståelse diskuteras och att metoden är tydligt formulerad och beskriven 
(Wallengren & Henricson, 2012). Båda författarna som lyssnat på alla intervjuer har gjort det var för sig. 
Intervjuerna diskuterades mellan författarna för att belysa innehållet i intervjuerna. Sedan delades 
intervjuerna upp mellan författarna som transkriberade hälften var. Alla intervjuer skrevs ut i 
pappersform för att få det mer översiktligt. Att dela upp transkriberingen kan göra att viss information 
går förlorad. Detta har tagits i beaktande genom att författarna åter igen diskuterade intervjuerna med 
varandra. Intervjuerna spelades in med bandspelare i familjernas hem. Detta ställer krav på kvaliteten 
på den tekniska utrustningen. En hel del bakgrundsljud störde i intervjuerna vilket i vissa fall gjorde det 
svårt att höra vad som sas. Den som utförde intervjuerna hade en förförståelse vilken hon fick jobba med 
för att inte förekomma barnen och föräldrarna i svaren. Författarna som tagit del av intervjuerna till 
denna magisteruppsats hade ingen förförståelse inom barnonkologi.  
 
Bekräftelsebarheten hänvisar till hur resultatet är grundad i urval och datainsamlingen samt hur detta 
beskrivs i metoden (Wallengren & Henricson, 2012). För att styrka bekräftelsebarhet i enlighet med 
Wallengren och Henricson (2012) har föreliggande studie använt sig av ett konsekutivt urval där alla 
barn och föräldrar som föll under inklusionskriterierna tillfrågades. Intervjuerna genomfördes var sjätte 
månad under tre års tid. Intervjuerna i denna magisteruppsats utförs i barnens hemmiljö och under en 
period där den akuta sjukdomsfasen är över. Barnen mår relativt bra och tillhör dagvården. Som en 
tredje part har handledaren kritiskt granskat och läst uppsatsen under hela processen. 
 
Överförbarhet visar på om resultaten är överförbara på andra grupper. För att kunna bedöma det 
behöver trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet vara "säkrade" (Wallengren & Henricson, 2012).  
Detta resultat kan överföras på barn och föräldrar med andra sjukdomar än cancer då 
barnsjuksköterskors bemötande inte bara är specifikt är för cancersjuka barn. Dessa upplevelser och 
förväntningar på en barnsjuksköterska kan alla patienter ha, både barn och vuxna. 
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Resultatdiskussion 

Swansons omvårdnadsteori (1991:1993) är indelat i fem huvudområden vilka denna studie utgår ifrån. 
Dessa är maiantining belief, knowing, being with, doing for och enabling. Dessa områden är av vikt för 
barnsjuksköterskors bemötande i omvårdnaden kring barn och dess familjer. Resultatet visar att barn 
och föräldrar upplevde att barnsjuksköterskor behärskar en varierande förmåga av bemötande. Störst 
skillnad var mellan dagvård och avdelning. På dagvården såg barnsjuksköterskor barnen mer och lärde 
känna dem på ett annat sätt än vad de gjorde på avdelningen. 
 
Att visa tilltro till människan, (maintaining belief), utgör grunden i omvårdnaden där 
barnsjuksköterskan visar respekt och tror på patienten (Swanson, 1991). I resultatet framkom att 
föräldrar och barn upplever att barnsjuksköterskor visar en tilltro till dem då de visar respekt genom att 
de pratar direkt till barnen och är lyhörda för deras behov vid till exempel provtagning.  Darcy et al. 
(2014a) pekar på att barn som genomgår en cancerbehandling förväntar sig att barnsjuksköterskor ska 
behandla dem med respekt och ha en förmåga till lyhördhet. Att visa respekt för vårdtagaren är något 
som lyfts i Svensk sjuksköterskeförening (2008) samt NOBABS standard (Jackson & Wigert, 2013). Där 
sägs att barnsjuksköterskor ska bemöta barn utifrån deras specifika sjukdom och utvecklingsnivå.  
Tillitsfull vård skapas när barnen känner sig viktiga och tas på allvar (Söderlund, 2012).  
 
Barnsjuksköterskor visar tilltro till barn och föräldrar genom att hjälpa dem att känna en hoppfull attityd 
gentemot deras framtid. Detta görs genom att barnsjuksköterskor pushar för att barnen ska vara mer på 
förskolan trots sin sjukdom för att få social träning. Föräldrarna ser detta som att barnet ska ut i livet 
igen och hoppet om att återgå till det normala livet väcks. Tidigare studier visar att barn strävar efter att 
hitta normalitet i sin sjukdom och längtar efter att få bli friska och orka leka igen (Darcy, et al. 2014b). 
Hopp för sjuka barn karaktäriseras av att bli friska och att kunna återgå till det normala livet. Hopp för 
föräldrar till sjuka barn karakteriseras av att kunna se en positiv framtid och tro på bättring (Benzein, 
2012). 
 
Att ha en förståelse för, (knowing), innebär att barnsjuksköterskor visar förståelse för barn och 
föräldrars situation och att de arbetar för att undvika antaganden (Swanson, 1991). I resultatet framkom 
att föräldrar och barn upplever att barnsjuksköterskor har en skiftande kompentens kring förståelse.  
Föräldrar upplever att barnsjuksköterskor ibland har svårt att förstå familjesituationen och ofta 
fokuserar på den medicinska biten av behandlingen. Detta visade sig till exempel då föräldrar sa att de 
saknar att ingen frågar dem hur det går hemma och hur de orkar med situationen. Tidigare studier visar 
att föräldrar behöver barnsjuksköterskors stöd genom att de lyssnar och tar sig tid att lära känna 
familjen där kommunikationen mellan barnsjuksköterskor och familjer är viktig (da Silva Carvalho, et 
al. 2014). Barnsjuksköterskor behöver vara lyhörda för barnens och familjernas behov, både utifrån det 
som de faktiskt berättar men också det som inte sägs (Hallström, 2015).  En slutsats av detta är att 
genom en god kommunikation med barn och föräldrar kan barnsjuksköterskor undvika antaganden och 
generalisering. Det är viktigt att barnsjuksköterskor vågar stanna en extra stund nära familjen för att 
kunna bemöta familjens behov utifrån deras  specifika situation. 
 
Resultatet visar att barn och föräldrar upplever att barnsjuksköterskor visar förståelse genom att de 
fokuserar på de resurser varje barn och dess familj har. För barnen är familjen den största resursen och 
det är viktigt för barnen att föräldrar och eventuella syskon ska få vara tillsammans. I intervjuerna 
bekräftar föräldrarna att barnsjuksköterskorna är tillmötesgående genom att även syskon får sova över 
och har en naturlig plats i omvårdnadsvårdprocessen. Detta styrks av tidigare studier som säger att 
familjen är det konstanta i barnens liv och påverkar barnen. Genom att inkludera familjen i 
omvårdnadsprocessen kommer barnen att uppnå högre hälsa och livskvalitet (Harrison, 2010). Enligt 
NOBABS standard ska barn på sjukhus har rätt att ha sina föräldrar hos sig under hela sjukhusvistelsen 
(Jackson & Wigert, 2013). Utifrån detta bekräftas att både barn och föräldrar uppnår en känsla av hälsa 
och livskvalitet när de får vara tillsammans och när barnsjuksköterskor bemöter varje familj utifrån 
personcentrerad vård. 
 
I den föreliggande studien anser föräldrar till sjuka barn att barnsjuksköterskorna i första hand ska 
vända sig till barnen i samtalet och att det är viktigt att omvårdnadsansvariga barnsjuksköterskor lär 
känna barnen och familjerna. Enligt Swanson omvårdnadsteori (1991:1993) och huvudområdet vara 
närvarande, (being with) utför barnsjuksköterskorna detta genom att vara närvarande vilket leder till 
att de kan möta barnens behov och önskemål. Både FNs barnkonvention (2009) och NOBABS standard 
(Jackson & Wigert, 2013) styrker att barnen ska respekteras, bli lyssnade på och har rätt till 
medbestämmande utifrån ålder och utvecklingsnivå (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  Tidigare 
studier visar att barnen tycker att det är viktigt att möta samma barnsjuksköterskor vid vårdtillfällena 
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(von Essen, et al. 2002). En kontinuitet av barnsjuksköterskor kring barnen skapar mellanmänskliga 
relationer och ger ökad tillit. Det är barnsjuksköterskornas uppgift att organisera vården så att barnen 
får en kontinuitet av vårdpersonal under vårdtiden  (Ylikangas, 2012; Jackson & Wigert, 2013). Ökad 
tillit gör att barnen känner en ökad trygghet. Trygghet är en förutsättning för att barnen ska medverka i 
omvårdnadshandlingar. 
 
Göra gott, (doing for), innebär att barnsjuksköterskan är kompetent och förutser omvårdnadsbehoven 
(Swanson, 1991). Vårt resultat visar på att föräldrar upplever att det är en högre kompetens bland 
barnsjuksköterskor på dagvården i jämförelse med avdelningen. Detta kan bero på att på dagvården har 
barnen ofta en och samma barnsjuksköterska som de träffar samt att de som arbetar på dagvården har 
en vidareutbildning i större utsträckning än de som arbetar på avdelningen. Forskning visar att barn 
förväntar sig att barnsjuksköterskor är kompententa (Darcy, et al. 2014a) och enligt NOBABS standard 
har barnen rätt till kompetent vårdpersonal med vidareutbildning för god omvårdnad (Jackson & Wigert 
2013).  I resultatet framkom också att föräldrar efterfrågar att barnsjuksköterskorna ska fortsätta att 
ringa hem kontinuerligt även när barnet blir piggare. Föräldrarna säger att det uppstår nya situationer 
och nya problem som de behöver hjälp med. Stöd för detta resultat kan ses i tidigare studier där föräldrar 
känner att de behöver närhet och stöd även efter sjukdomstiden. De upplever en tomhet och saknad från 
sjukvårdens sida samt den närhet de haft till barnsjuksköterskorna (Björk, et al. 2009). 
Barnsjuksköterskor kan hjälpa föräldrar att hantera sin livssituation och ha kontroll genom att 
kontinuerligt och återkommande förmedla hopp (Benzaein, 2012). 
 
Möjliggöra, (enabeling), innebär att barnsjuksköterskor möjliggör, förbättrar för barnen och föräldrarna 
bland annat genom information (Swanson, 1991). Föräldrar i den föreliggande studien lyfter vikten av 
information.  Föräldrar berättar att de både kan känna en ökad trygghet och en otrygghet vid 
information. Det är av stor vikt hur och när information ges av barnsjuksköterskor. Detta styrks av 
tidigare studier där föräldrar känner sig tryggare genom att ha med anhöriga vid ett informationstillfälle 
(da Silva Carvalho, et al. 2014). Detta styrks även av Rignér, (2013) där föräldrar känner sig trygga när 
de fick bra information vilken gavs i lugn och ro där barnsjuksköterskorna var ärliga. Föräldrarna 
beskriver även i resultatet att det ökar tryggheten för det sjuka barnet att vara på förskolan genom att 
barnsjuksköterskor har varit ute på förskolor och informerat personal om barnets sjukdom. Barn vill ha 
information på ett begripligt sätt (Darcy, et al. 2014a) och de anser att god omvårdnad är när 
barnsjuksköterskor informerar dem (von Essen, et al. 2002). Barnsjuksköterskor ska bemöta barn på 
deras utvecklingsnivå och ge information anpassad utefter ålder och mognad (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2008).  
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Slutsatser 

Värdefull kunskap gällande barnsjuksköterskors bemötande till barn och föräldrar på en 
barnonkologisk avdelning har genererats utifrån denna magisteruppsats. Barnsjuksköterskorna är 
viktiga personer i dessa barn och föräldrars vård och det är viktigt att de står för kontinuitet och 
kompetens i sjukvården. Genom detta ökar möjligheterna att de lär känna både barnet och dess familjer 
vilket medför att de varje gång slipper återberätta och barnen kan få omvårdnadshandlingar på de sätt 
de önskar. Kontinuiteten ökar också tryggheten hos barnen, vilket underlättar medverkan. I denna 
magisteruppsats påtalar familjerna skillnader i bemötande på dagvården jämfört  med avdelningen. De 
upplever en högre kontinuitet och kompetens på dagvården. 
 
I den fortsatta forskningen är det viktigt att fokusera på hur komptenens och vidareutbildning hos 
sjuksköterskor påverkar bemötandet. Detta skulle kunna göras genom att barn får uttala sig om 
bemötande efter möte med sjuksköterskor.  
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