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Sammanfattning  

   

Hemsjukvård för barn med cancer är en ny och växande vårdform i Sverige. Tillgången 

till hemsjukvård för barn med cancer ser olika ut beroende på var i landet barnet bor.  

För sjuksköterskan i hemsjukvård kan det därför vara en helt ny erfarenhet att vårda 

barn med cancer. Det finns inga svenska studier om hur sjuksköterskor upplever det att 

vårda barn med cancer i hemmet, men studier från andra länder har visat att 

sjuksköterskan kan känna osäkerhet och uppleva det mer känslomässigt krävande att 

vårda barn än vuxna. Sjuksköterskan i hemsjukvård arbetar oftast ensam och vårdar i 

barnets eget hem och skillnaderna mot att arbeta inom slutenvården är många.  

 

Syftet har varit att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med cancer 

inom hemsjukvård. Kvalitativa intervjuer har genomförts med åtta sjuksköterskor och 

materialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att 

sjuksköterskor har många och varierande upplevelser, vårdandet upplevs både berikande 

och belastande.  Jämfört med tidigare studier har resultatet visat att det ger mycket 

glädje och tillfredsställelse att vårda barn inom hemsjukvård, trots att de är svårt sjuka. 

Sjuksköterskor känner ett stort ansvar för vården de ger och de känner också glädje över 

att få underlätta och göra gott för andra. Sjuksköterskorna saknar många gånger 

utbildning för, och erfarenhet av, att arbeta med sjuka barn och flera betonar vikten av 

reflektion. Slutsatser: Det är viktigt att ta tillvara den glädje och det engagemang som 

denna studie visar att sjuksköterskor känner inför att vårda och hjälpa barn med cancer. 

Med ökade möjligheter till kompetensutveckling och samarbete med mer erfarna 

kollegor skulle tryggheten och säkerheten i vårdandet kunna öka. Tydliga rutiner kan 

minska osäkerheten och större möjlighet till reflektion kan hjälpa sjuksköterskor att 

hantera svåra känslor som uppstår.  

 

Nyckelord:  Nurses´ experiences, home care, children, cancer and community health 

nursing 
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INLEDNING 

Hemsjukvård är en verksamhet i förändring. Socialstyrelsen (2008) beskriver att när 

ädelreformen genomfördes utgick man ifrån att de som fick hemsjukvård inte skulle ha 

så omfattande vårdbehov. Så blev det inte. I stället har den medicintekniska 

utvecklingen lett till att allt mer avancerad vård kan bedrivas i hemmen och att allt fler 

patienter vårdas i hemmen i takt med att antalet slutenvårdsplatser blir färre. Patienter 

med omfattande vårdbehov och behov av kvalificerade sjukvårdsinsatser kan idag 

skrivas ut från sjukhusen och få fortsatt hälso- och sjukvårdsinsats av hemsjukvården. 

För sjuksköterskan i hemsjukvården har denna förändring inneburit nya arbetsuppgifter 

och nya utmaningar. 

 
Barn med cancerdiagnos har tidigare nästan uteslutande vårdats på sjukhus. Men tillgången 

till mer avancerad vård i hemmen har lett till att det idag på flera håll finns ett väl utbyggt 

samarbete mellan sjukhus och kommun eller primärvård. Många barn med 

cancerdiagnos har möjlighet att få hjälp av hemsjukvård, även om förutsättningarna ser 

olika ut beroende på bostadsort. För barn och föräldrar innebär hjälp från 

hemsjukvården att de kan vistas hemma i större utsträckning och barnen kan behålla 

kontakt med kompisar, fritidsaktiviteter och skola. 

 

Denna studie handlar om hur sjusköterskor i kommunal hemsjukvård upplever det att 

vårda barn med cancer i hemmet. Några svenska studier är inte gjorda trots att ämnet är 

angeläget, då vård av barn med cancer inom hemsjukvård är en ny och växande 

verksamhet. Alltfler sjuka barn kommer att vårdas i hemmen genom att utredning och 

behandlingsformer ständigt utvecklas. Denna studie avser att öka kunskapen om hur 

vården av barn med cancer upplevs av sjuksköterskan i hemsjukvård.  

 

 

 

 

BAKGRUND 

Hemsjukvård 

Socialstyrelsen (2008) definierar hemsjukvård som ”hälso- och sjukvård när den ges i 

patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är 

sammanhängande över tiden” (s.14). Socialstyrelsen skriver vidare att en vårdplanering 

ska ligga till grund för insatserna. I hemsjukvård ingår sjukvård och rehabilitering av 

legitimerad personal. Vissa uppgifter kan också vara delegerade till personal utan 

legitimation. För sjuksköterskans del kan det handla om enklare medicinska 

vårdinsatser som såromläggningar och provtagningar men likaväl om vård av svårt 

sjuka som kan ha behov av avancerad medicinteknisk utrustning. I sjuksköterskans 

ansvarsområde inom hemsjukvård ingår även utbildning och delegering till personal och 

samarbete och samverkan med andra yrkeskategorier och patienter och närstående.  

Sjuksköterskan ska självständigt kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera 

genomförda vårdinsatser (Josefsson & Ljung, 2010). 
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2007 gjorde Socialstyrelsen en kartläggning som visade att cirka 169 000 personer i 

Sverige fick hemsjukvård i kommunal regi. Hemsjukvård kan även vara landstingens 

ansvar, men det saknas statistik över hur många som får primärvårds- eller 

sjukhusansluten hemsjukvård i landstingens regi (Socialstyrelsen, 2008). Socialstyrelsen 

(2008) konstaterar att det inte finns en tydlig beskrivning av hemsjukvårdens uppdrag 

och att det inte heller finns tydliga riktlinjer för vilka undersökningar och behandlingar 

som ska kunna erbjudas i hemmen. Det finns dessutom en otydlighet rörande 

ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting, vilket bland annat leder till 

oklarheter kring vem som ska bekosta medicinteknisk utrustning. Vilken hjälp man kan 

erbjudas från hemsjukvården varierar beroende på bostadsort och vården sker inte på 

lika villkor i hela landet. Slutenvårdsplatserna på sjukhusen minskar stadigt sedan 

ädelreformens införande 1992. Insatser från hälso- och sjukvårdspersonal inom 

hemsjukvården har under tiden ökat betydligt mer än för sjukvården i övrigt 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

Hemsjukvård för barn 

2007 var det, enligt Socialstyrelsens kartläggning, 479 individer 0 - 19 år som fick 

hemsjukvård i kommunal regi (Socialstyrelsen, 2008). Uppgift saknas på de personer 

under 19 år som fick hälso- och sjukvårdsinsatser av landstingens primärvård eller 

sjukhusansluten avancerad hemsjukvård. Det finns inte heller någon statistik över hur 

många barn med cancer som erbjuds hemsjukvård i Sverige. Barncancerfonden 

presenterade 2010 en enkät där föräldrar till nästan 400 barn med cancer tillfrågats om 

sina erfarenheter av hemsjukvård. Majoriteten av de som svarade hade inte fått 

hemsjukvård eftersom många kommuner inte kunde erbjuda hemsjukvård för barn. 

Enkäten visade hur värdefull hemsjukvården var för dem som hade tillgång till den. 

Enkäten bekräftade socialstyrelsens bedömning att förutsättningarna för hemsjukvård 

ser olika ut beroende på var man bor (Barncancerfonden, 2010). 

 

Barn med cancerdiagnos har tidigare nästan uteslutande vårdats på sjukhus. Enligt SBU 

(1999) var det först på 1990-talet som det började organiseras hemsjukvård för barn. 

Även tidigare har barn kunnat få vård i hemmet, men då har det handlat om enskilda 

distriktssköterskor som samarbetat med vårdavdelningar och föräldrar. Vid 

barnonkologiskt centrum i Göteborg har man haft samarbete med hemsjukvården i cirka 

15 år och med avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i cirka ett år enlig Maria Olsson 

konsultsjuksköterska, Barncancercentrum, (personlig kommunikation, 3:e december 

2012).  

 

I USA utvecklades hemsjukvård för barn tidigare än i Sverige. Redan 1991 beskrev 

Wong hur förbättrade behandlingsmetoder och teknisk utveckling leder till förskjutning 

från vård på sjukhus till vård i hemmen för barn med komplexa medicinska vårdbehov. 

Denna utveckling beror även på att vården hemma blir billigare än när den ges på 

sjukhus, samt att vård i egna hemmen leder till ökad livskvalitet för barnen. 

Förutsättningen för att vården hemma ska bli bra, skriver Wong, är att det finns 

hemsjukvård som har möjlighet att erbjuda de tjänster som barnet och familjen behöver 

och att personalen har utbildning för detta (Wong, 1991). 
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I Sverige gjorde SBU (1999) en sammanställning och utvärdering av effekt och 

kostnader för avancerad hemsjukvård och hemrehabilitering och i rapporten konstateras 

att hemsjukvård för barn leder till högre livskvalitet för barnet och barn och föräldrar är 

mer nöjda med vård i hemmet än med vård på sjukhus. En stor utvecklingspotential sågs 

för hemsjukvård för barn. Däremot kunde det inte säkerställas att vården var billigare 

eftersom inga svenska studier gjorts.   

 

Hansson (2012) har studerat sjukhusansluten hemsjukvård för barn med cancer i 

Danmark. Hon visar att det är billigare att ge vård i hemmen och barn och föräldrar ser 

det som en stor fördel att få vara hemma och något som underlättar i en pressad 

situation. De får hjälp att upprätthålla rutiner och normalt familjeliv. Flera studier har 

visat att ett barns insjuknande i cancer påverkar hela familjen och att det är en daglig 

kamp att klara av stress och oro (Björk, Wiebe & Hallström, 2009; Flury, Caflisch, 

Ullman-Bremi & Spichiger, 2011; Hedström, Haglund, Skolin & von Essen, 2003; 

Kars, Grypdonck & van Delden, 2011). 

 

Vid de tillfällen det handlar om palliativ vård för barnet innebär hemsjukvård att barnet 

kan vårdas i sin hemmiljö den sista tiden i livet. En förutsättning är att hemsjukvården 

tar emot barn med cancerdiagnos och att sjuksköterskorna som ger vård och behandling 

i hemmet har adekvat kunskap och är förtrogna med de speciella behov som barn och 

familj har (Ygge, 2009). Enligt O´Brien och Duffy (2010) är den hjälp som erbjuds från 

hemsjukvården inte tillräcklig och sjuksköterskorna kan sakna förståelse för de speciella 

behov som barn och familj har. De uppmanar till förbättring av utbildning för 

sjuksköterskor som vårdar barn i hemmet eftersom bristen på adekvat utbildade 

sjuksköterskor leder till sämre stöd för drabbade familjer.  

 

Barncancer 

Varje år får mellan 200 och 300 barn under 15 år cancer i Sverige (Socialstyrelsen, 

2009). De cancerformer som är vanligast hos barn är leukemier, lymfom och 

hjärntumörer. Barn får mer aggressiva och snabbväxande cancerformer än vuxna, och 

utan behandling leder de ofta snabbt till döden. Behandlingstiden är lång och intensiv 

och för barnet innebär sjukdomen påfrestande behandlingar och undersökningar.  

Cancersjukdomen och behandlingen är en stor börda för barn och familj, men det finns 

också hopp. Utvecklingen av barncancervården går snabbt och med dagens 

behandlingsmetoder kan cirka 75 % av barnen botas (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 

2008; Socialstyrelsen, 2009).  

  

I Sverige finns sex barncancercentra som diagnostiserar och beslutar om all behandling. 

Dessa finns i Uppsala, Umeå, Stockholm, Lund, Göteborg och Linköping. Det finns 

nationella och internationella vårdprogram vilket leder till att behandlingen ser likartad 

ut i hela landet (Sveriges kommuner och landsting, 2012). I Västra Götaland sker 

diagnos och val av behandlingsstrategi för alla barn vid Drottning Silvias barn- och 

ungdomssjukhus. Ytterligare tre sjukhus i regionen sköter fortsatt vård och behandling.  

 

För barnet innebär sjukdomstiden många möten och relationer med vårdpersonal. En 

studie av Gibson, Aldiss, Hortaman, Kumpunen och Richardson (2010) visar att barn 
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har olika behov beroende på vid vilken ålder de får sin sjukdom. Yngre barn litar på och 

är beroende av föräldrarnas kommunikation med vårdpersonalen. För äldre barn är det 

viktigt att själv få delta i kommunikation och beslut rörande vård och behandling. Brist 

på information leder till oro hos barnen för framtiden och sjukdomens konsekvenser. 

Samma studie beskriver också barns upplevelse av sin behandling, hur dåligt de kan må 

och hur trötta de kan vara och hur sjukdomen begränsar deras liv. Begränsningar kan 

vara att inte kunna delta i sina normala fritidsaktiviteter eller skolarbete på grund av 

behandling, trötthet eller infektionskänslighet. Barnen kunde känna sig låsta av 

medicinering, inte orka leka eller träffa kompisar. Sjukdom och behandling ledde till en 

känsla av att inte vara som alla andra (Gibson et al., 2010). 

  

Barnet kan, beroende på tumörsort och individuella faktorer, behandlas med cytostatika, 

operation eller strålbehandling. Behandlingen kan bestå av alla tre 

behandlingsmetoderna, men också av en eller två av dem (Socialstyrelsen, 2009). Även 

om fler kan botas så leder den intensiva behandlingen med cytostatika och andra starka 

mediciner till många biverkningar. Barnet kan bland annat drabbas av illamående, 

viktnedgång, håravfall, trötthet och smärta. Sjukdomen och behandlingen innebär också 

en psykisk påfrestning för barnet (Enskär & von Essen, 2007; Hedström et al., 2003).  

 

Barn och föräldrar är mycket på sjukhus för behandling och kontroller. Det gör att tiden 

hemma blir värdefull. Hemsjukvården kan hjälpa till med vårdinsatser som kan förlänga 

tiden hemma och korta tiden på sjukhus för barn och föräldrar.  Det är viktigt att barnen 

kan upprätthålla ett så normalt liv som möjligt trots cancerdiagnos; att vara i hemmiljö, 

träffa kompisar och gå i skolan. Barn är beroende av samspel med olika människor för 

att genomgå normal utveckling, men behandling och långa sjukhusvistelser kan leda till 

isolering från det normala sociala umgänget (Björk, 2008; Ringborg et al., 2008). Med 

hemsjukvård kan familjen få möjlighet till stöd och hjälp genom behandlingsperioden 

och isolerande sjukhusvistelser kan kortas. Björk (2008) visar att det är viktigt för barn 

och familj att få vara tillsammans i hemmet, att vardagliga aktiviteter som att äta 

middag ihop betyder mycket. 

  

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda svårt sjuka inom 

hemsjukvård 

De studier som är gjorda om sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom 

hemsjukvård handlar i många fall om att ge palliativ vård. Sjuksköterskors upplevelser 

av palliativ vård i hemmen för vuxna patienter är väl dokumenterade. Svenska studier är 

gjorda av bland annat Wallerstedt och Andershed (2007), Berterö (2002) och 

Iranmanesh, Häggström, Axelsson och Sävenstedt (2009). Relationen med den man 

vårdar och resten av familjen har stor betydelse visar Wallerstedt och Andershed 

(2007). Sjuksköterskorna i deras studie kände sig bekväma med att vårda patienter 

palliativt men de uttryckte att kunskap var viktig för att ambitionen att ge god vård 

skulle uppnås. Det sågs som ett stort ansvar att vårda svårt sjuka och döende patienter 

och att det kunde ligga en känslomässig konflikt i att både vara ansvarig för en palliativ 

patient och samtidigt ha ansvar för andra patienter som behandlades för mindre 

allvarliga åkommor. Berterö (2002) visar att vården av palliativa patienter är en 

utmaning för sjuksköterskor och det åtagande sjuksköterskan har tagit på sig leder till 
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förpliktelser och engagemang och att det behövs resurser, utbildning och tid för att den 

palliativa vården ska bli bra.   

En upplevelse av ensamhet trots teamarbete beskrivs av vissa deltagare i Chong och 

Poons studie (2011), en studie som fokuserar på livsvärlden hos sjuksköterskor som 

arbetar i hemsjukvård. Studien är gjord i Singapore. Förhållandena är inte identiska med 

de svenska, men det är en studie där djupintervjuer gjorts med sjuksköterskor om hur de 

upplever att ge palliativ vård inom hemsjukvård.  Sjuksköterskorna i studien beskriver 

en känslomässig börda; även om den långa relationen som uppstår med patienter i 

hemsjukvård ses som tillfredställande så ligger mer ansvar på sjuksköterskan och 

relationen leder till ett känslomässigt engagemang som inte enbart är av godo. En 

patients död kunde ses som ett personligt misslyckande. Många såg det som avgörande 

att kunna koppla bort arbetet efter arbetstid för att klara av sitt jobb och andra uttrycker 

vikten av att kunna hålla en viss distans och inte bli för känslomässigt berörd. Det var 

en balansgång mellan att vara professionell och att vara en engagerad vän.  

 

Ny eller annorlunda teknik och ny medicinteknisk utrustning är också något som kan 

vara främmande för sjuksköterskan i hemsjukvården enligt Munch, Fridlund och 

Mårtensson (2011). De beskriver sjuksköterskors uppfattningar om den medicinska 

tekniken som blivit allt vanligare inom hemsjukvård. Även i deras studie handlar det om 

palliativ hemsjukvård för vuxna. Sjuksköterskor ser den medicinska tekniken som något 

som ställer större krav på dem och att den kan leda till en känsla av utsatthet.  Det krävs 

god kunskap och man måste lita till sin egen förmåga. Slutsatsen är att det behövs mer 

utbildning och samarbete med palliativa vårdteam för att vården ska bli patientsäker.   

 

  

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med cancer 

Det finns inga svenska studier som beskriver hur sjuksköterskor upplever det är att 

vårda barn inom hemsjukvård. När hänvisning görs till studier som handlar om vård av 

barn i enskilda hem är det hänvisningar till studier från andra länder där förutsättningar 

för vården kan se annorlunda ut än i Sverige. Även utbudet av utländska studier är 

begränsat och handlar mestadels om palliativ vård av barn i hemmet. Här presenteras 

därför även studier som handlar om upplevelser beskrivna av sjuksköterskor inom 

slutenvården.  

   

För sjuksköterskan i hemsjukvården kan det vara en helt ny situation att vårda barn med 

cancer. Studier visar att vården av barn inom hemsjukvård lett till nya arbetsuppgifter 

och utmaningar för sjuksköterskor och att de kan sakna erfarenhet och känna osäkerhet 

(McInally, Masters & Key, 2012; Neilson, Kai, MacArthur, & Greenfield, 2011; 

O´Brien & Duffy, 2010). McInally et al. (2012) beskriver att sjuksköterskor upplever att 

det behövs särskilda kunskaper för att vårda barn med cancer men att denna kunskap 

inte är något som ges i grundutbildningen. Alla sjuksköterskor i studien upplevde det 

givande att vårda barn men ansåg att det var speciellt och att det krävdes utbildning och 

erfarenhet för att ha en förståelse för det unika i detta vårdande. 

 

Det kan vara påfrestande och utmanande att vårda barn med cancer. För många 

sjuksköterskor är det något man inte gör regelbundet. Neilson, Kai, MacArthur och 

Greenfield (2010) beskriver att sjuksköterskan upplever det svårt att utveckla och 
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bibehålla kunskaper som behövs i vården av barn med cancer just för att det sker sällan. 

Stress och brist på stöd är andra svårigheter (Burt, Shipman, Addington-Hall & White, 

2008). Eilertsen, Reinfjell och Vik (2004) och Eilertsen, Kristiansen, Reinfjell, 

Rannestad, Indredavik och Vik (2009) visar på vikten av samarbete mellan olika 

professioner vid vården av barn med cancer. Sjuksköterskorna i studierna upplevde att 

samarbete var positivt för familjens situation, men också någonting som ökade deras 

egen kunskap och professionella förhållningssätt. 

 

O’Leary, Flynn, MacCallion, Walsh och McQuillan (2006) utförde en studie på Irland 

där ett palliativt team som vårdade vuxna och äldre skulle börja vårda barn i palliativt 

skede i barnens hem. De kunde konstatera att det var laddat för vårdpersonalen och 

skapade mycket oro. Det fanns en större osäkerhet kring medicinhantering när det 

gällde barn och kommunikationen med barnen ansågs vara mer utmanande. Det var 

stressande och känslomässigt krävande att ta hand om döende barn. Vårdpersonalen 

upplevde att de behövde ha en bra relation med föräldrarna för att kunna hantera sin 

egen oro och stress. 

 

I en studie av Mohan, Wilkes, Ogunsji och Walker (2005) beskriver sjuksköterskor 

inom slutenvården att de tycker det är svårare och väcker mer känslor att ge vård till 

unga patienter med cancer. De upplevde att de själva behövde mer kunskap och 

rådgivning för att klara av att vårda dessa patienter på bästa sätt. Tidsbrist var ytterligare 

en faktor som sjuksköterskorna såg som ett hinder för god vård.  

 

Även inom slutenvårdens specialistavdelningar kan sjuksköterskor uppleva 

påfrestningar. Ljusegren, Johansson, Gimbler-Berglund och Enskär (2012) berättar i sin 

svenska studie att sjuksköterskor känner sig säkra i sin roll när behandling och 

medicinering ger förväntade effekter. Påfrestningarna uppstår i oväntade situationer och 

när barnet inte svarar på medicinering. Svårast att möta var barns och föräldrars 

psykiska och existentiella smärta och att möta barns rädsla för döden. Deltagare i 

studien berättar att de är rädda för att fråga hur barnet mår eftersom de är rädda för 

svaret. Deltagare i studien uppger även att de ibland känner olust över att gå till arbetet 

inför tanken på de eventuellt obehagliga situationer som kanske skulle uppstå. Klassen 

och Gulati (2012) beskriver att sjuksköterskor kan uppleva det utmanande att möta vissa 

familjer; de som har stora krav eller där föräldrarna har olika syn på hur vård och 

behandling ska utföras. Samma studie visar att det upplevs tillfredsställande för 

personal att få följa familjen under längre tid så att en nära relation kan utvecklas. Det 

ses som positivt att få hjälpa familjen även om det kan handla om palliativ vård för 

barnet.  

 

 

 

Sjuksköterskans relation till barn och familj 

Sjuksköterskan möter barn och familj och tar del av deras livsvärld. Att möta 

livsvärlden hos den man vårdar ger enligt Dahlberg och Segesten (2010)  möjlighet till 

delaktighet och det är sjuksköterskan som på ett öppet och följsamt sätt kan skapa den 

vårdrelation som blir grunden för vård som ger ökat välbefinnande. Livsvärldsteorin är 

framför allt en teori med fokus på patienter och närstående, men Dahlberg och Segesten 
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(2010) anser att ett patientperspektiv inte utesluter att det är viktigt att intressera sig 

även för dem som vårdar.  Vårdens kvalitet försämras om arbetsmiljön inte är bra och 

känslomässigt påfrestande arbete kan leda till en utsatthet hos vårdpersonal som kan 

påverka vårdandet.  

 

När barnet insjuknar i cancersjukdom kan detta leda till traumatiska och svåra 

upplevelser för både barnet, föräldrar och syskon. Det är aldrig en ensam individ som 

drabbas, utan en hel familj (Björk, 2008). När ett barn är sjukt handlar sjuksköterskans 

arbete inte bara om att vårda barnet, hon eller han måste också skapa en relation till barn 

och familj för att kunna stödja och hjälpa. God omvårdnad innebär att se till hela 

familjens behov och att kunna skapa tillit och förtroende (Björk et al., 2009; Kiernan, 

Meyler, Guerin, 2010; Kirkevold & Ekern, 2003; Stolz, Lindholm, Udén & Willman, 

2006). Många sjuksköterskor ser det som viktigt att de kan ge ett stöd till familjerna så 

att dessa kan leva ett så normalt liv som möjligt (von Essen, Enskär, Skolin, 2001; 

Mohan et al., 2005). 

 

Öhman och Söderberg (2004) har visat att sjuksköterskor känner sig som gäster i 

patienternas hem, gäster som tillåts dela den mest intima sfären i hemmen. Nära 

relationer utvecklas. Det ökar möjligheten till en delad förståelse för patientens 

upplevelser att se patienten i sin hemmiljö. Det krävs mod att vara nära även om 

omständigheterna är svåra och utmanande men relationen ger stöd och hjälp till 

drabbade familjer och öppnar för ömsesidig tillit. 

 

 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Det finns begränsad forskning om hur sjuksköterskor upplever att vårda cancersjuka 

barn inom hemsjukvård. Det är intressant och viktigt att undersöka då hemsjukvård av 

barn med cancer är en relativt ny företeelse som ständigt ökar och sjuksköterskor kan 

känna sig osäkra på uppgiften, sakna kunskap och känna otrygghet. Sjuksköterskan i 

hemsjukvård arbetar ofta ensam och vårdar i barnets eget hem och skillnaderna mot att 

arbeta inom den slutna vården är många. För att barn och familj ska uppleva god vård och 

ett bra bemötande behöver sjuksköterskan ha adekvat kunskap och utbildning och vara 

bekväm med arbetsmiljön och de uppgifter som ska utföras. Det är därför angeläget att 

studera sjuksköterskeperspektivet relaterat till vård av barn med cancer i hemmen. Barn 

med cancer är en patientgrupp som ökar inom hemsjukvård i takt med teknisk 

utveckling och förbättrade behandlingsmetoder och många sjuksköterskor inom 

hemsjukvård har vårdat, eller kommer att vårda barn med cancer.  En cancerdiagnos är 

ett hårt slag mot hela familjen. Även om alla familjer är unika och situationen ser olika 

ut i varje enskilt hem, så är det en speciell och akut påfrestning som familjen råkar ut 

för. Sjuksköterskans arbete leder till en nära relation med barn och familj och föräldrars 

oro är stressande för sjuksköterskan. Vården ställer krav på kompetens och fungerande 

samarbete.  
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SYFTE 

Syftet är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med cancer inom 

hemsjukvård.  

 

 

 

METOD 

Ansats 

Eftersom studiens syfte var att få detaljerad och djupgående information om 

sjuksköterskors upplevelser, deras känslor och tankar, användes semistrukturerade 

intervjuer som metod. Den kvalitativa intervjun inriktar sig på att försöka förstå 

intervjupersonens livsvärld utifrån hans eller hennes upplevelser och i denna metod är 

öppenhet och följsamhet från den som intervjuar två centrala principer (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys utifrån 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) med induktiv ansats.  

 

 

Urval 

Inklusionskriterierna var att informanterna skulle ha arbetat i den aktuella verksamheten 

i minst ett år och att de vårdade eller hade vårdat barn med cancer i enskilt hem. 

Sjuksköterskorna som intervjuades hade olika lång arbetserfarenhet, från ett och ett 

halvt år till 25 år. Fyra av åtta informanter hade tidigare erfarenhet av att arbeta med 

barn inom sin nuvarande profession eller i tidigare yrkesliv. Tre av åtta var 

distriktssköterskor, ytterligare en hade specialistutbildning inom annat område. 

Informanterna var i åldrarna 28 till 57 år och samtliga var kvinnor.  

 

En geografisk variation eftersträvades då det inte var upplevelserna inom en specifik 

kommun eller arbetsplats som skulle studeras. Endast i ett fall intervjuades två 

sjuksköterskor från samma arbetsplats. I ytterligare en kommun intervjuades två 

sjuksköterskor, men då från två olika arbetsplatser inom kommunen. Ålder, kön, 

arbetslivserfarenhet och vidareutbildning var inget författarna styrde över då det i de 

flesta fall var verksamhetschefer som förmedlade kontakt till informanterna. Det fanns 

dock inga önskemål från författarnas sida om andra inklusionskriterier än de ovan 

nämnda.  

 

 

Datainsamling  

Kontakt togs med barncancercentrum på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus 

och med dagbarnvården i Borås för att få kunskap om i vilka kommuner, i sjukhusens 

upptagningsområde, barn med cancer just då vårdades. Efter detta togs kontakt med 

verksamhetschefer i respektive kommun för att inhämta godkännande för att intervjua 

sjuksköterskor som vårdat barn med cancer (bilaga 1). Kontakt togs med 

verksamhetschefer i nio kommuner. En verksamhetschef avslog ansökan och två 

svarade inte. De verksamhetschefer som biföll studien förmedlade i flertalet fall namn 
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och telefonnummer till sjuksköterskor som kunde tänka sig att bli intervjuade. I två av 

kommunerna intervjuades två sjuksköterskor, annars en från varje kommun. Deltagarna 

i studien fick ett informationsbrev (bilaga 2) där studiens syfte beskrevs och där de fick 

information om att deltagandet var frivilligt och att uppgifterna skulle behandlas 

konfidentiellt. Där fanns även kontaktuppgifter till ansvariga för studien.  

 

Individuella, semistrukturerade intervjuer användes för datainsamling. Dahlberg (1997) 

menar att det är bra att upprättat en intervjuguide för att kunna säkra samma innebörd i 

frågorna, vilket varit en fördel då intervjuerna genomförts av författarna var för sig. En 

intervjuguide utformades med sju öppna frågor (bilaga 3). För att få veta hur 

sjuksköterskorna upplevde att vårda barn med cancer och få dem att berätta fritt så 

inleddes intervjuerna med en öppen intervjufråga: Kan du berätta hur du upplever det 

är att vårda barn med cancer? Följdfrågor som; kan du berätta mer och hur kände du 

då användes för att få informanterna att berätta och beskriva mer av sina upplevelser. 

Två provintervjuer genomfördes för att se om frågorna behövde ändras på något sätt för 

att täcka studiens syfte. Eftersom inga ändringar genomfördes ingick även de två 

provintervjuerna i det analyserade materialet. Intervjuerna genomfördes i september och 

oktober 2012, samtliga på informanternas arbetsplatser. Plats och tidpunkt bestämdes av 

informanterna. Totalt intervjuades åtta sjuksköterskor. Intervjuerna spelades in med 

bandspelare och transkriberades i sin helhet i nära anslutning till intervjutillfället. 

Intervjuerna varade mellan arton och femtiotre minuter.  

 

 

Analys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys och författarna har följt 

Lundman och Hällgren-Graneheims (2008) beskrivning av analysprocessen. För att få 

en bild av innehållet i texten lästes alla intervjuer nger i sin helhet.  

Författarna diskuterade innehållet gemensamt och läste tillsammans igenom två 

intervjuer och tog ut meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna är ord, 

meningar eller delar av text som svarar mot studiens syfte (Lundman och Hällgren- 

Graneheim, 2008). Resterande intervjuer läste författarna var för sig och 

meningsenheterna togs ut innan texterna åter jämfördes gemensamt. Vid gemensam 

jämförelse fanns stor samstämmighet mellan författarna i val av meningsbärande 

enheter.  Därefter kondenserades texterna vilket innebär att de kortades ner utan att den 

text som svarade mot syftet förlorade sin mening. Den kondenserade texten kodades, 

det vill säga meningsenheterna abstraherades till koder. Benämningen på koderna ska 

beskriva innehållet så att den centrala betydelsen bevaras (Lundman och Hällgren 

Graneheim, 2008). 

 

Efter kodning jämfördes likheter och skillnader och koderna sorterades in i 

underkategorier och sedan kategorier. Ett tema för kategorierna skapades. Ett tema är 

enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) något som växer fram under 

analysprocessen och som relaterar till meningen i kategorier och innehåll. Exempel på 

analysprocessen kan ses i tabell 1. 
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Tabell 1  
Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Där och då, så tycker jag inte de är så 

jobbigt, men när jag kommer därifrån. Så 

märker jag … gud … jag är alldeles 

svettig under armarna och alldeles… Man 

har spänt sig så, för man har koncentrerat 

sig så på att det skall bli bra. 

Jag märker efter 

besöket att jag 

spänt mig och 

koncentrerat mig 

så att jag blivit 

svettig. 
Upplevelse 

av 

personlig 

anspänning 

Personlig 

belastning 

Känslomässig 

påfrestning 
Ibland får man ta ett djupt andetag innan 

man går innanför dörren för att man ska 

klara av att vara där. Och det gör jag, ofta. 

Innan jag öppnar dörren. Samlar mig. Det 

gör jag nog alltid faktiskt. Tar en minut 

och ställer mig utanför och tänker 

”okej”… 

Jag behöver samla 

mig för att klara 

av att vara där. 

Men jag tycker ändå att… alltså dom ger 

så mycket barn. Det är så roligt på något 

sätt, även om dom är så svårt sjuka så är 

det väldigt… det är sån glädje att kunna 

göra någonting för dom barnen för dom 

ger så mycket tillbaka. 

Det är glädjande 

att kunna göra 

något för barnen 

för man får så 

mycket tillbaka 

Det ger 

glädje att 

vårda barn 

Att känna glädje 
Känslomässig 

tillfredställelse 

 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2010)  krav på etisk forskning är deltagarnas rätt till: information, 

samtycke och konfidentialitet samt att information om deltagare endast får användas för 

forskning, det så kallade nyttjandekravet. 

 

Informanterna informerades om att deras medverkan var frivillig och att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan utan att ange skäl. De fick skriva under ett 

samtyckesformulär (bilaga 4) där de godkände att citat från intervjuerna användes, men 

samtidigt garanterades att intervjumaterialet behandlades konfidentiellt. 

Intervjumaterialet kommer inte att användas till annan forskning, och ingen obehörig 

kommer att komma åt materialet. 

 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes av författarna själva och utöver dessa är det 

bara handledare som haft tillgång till materialet. Inga kommuner eller verksamheter där 

informanterna är anställda har nämnts vid namn och har det funnits data som kunnat 

leda till att informant eller patienter och närstående har kunnat identifieras så har denna 

utelämnats.  

 

 

Förförståelse 

Författarna är båda sjuksköterskor varav en tidigare har erfarenhet av att arbeta med 

barn inom hemsjukvård. Den andra har erfarenhet av att ha praktiserat på en arbetsplats 

där man för första gången skulle börja vårda barn med cancer och där reaktionerna varit 

både positiva och negativa. Författarnas förförståelse har lett till ett intresse för ämnet 

och en nyfikenhet att få veta mer. Det går inte att bortse från förförståelsen, men den 

behöver tydliggöras enligt Malterud (2009). Sjuksköterskornas berättelser har lett till 



 11 

igenkänning och detta har författarna tillsammans medvetet lyft och diskuterat under 

arbetets gång. Förförståelsen har diskuterats flera gånger för att informanternas 

upplevelser ska presenteras utan att vara färgade av författarnas egna upplevelser och 

erfarenheter.  

 

 

 

RESULTAT 

I studiens resultat redovisas sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med cancer 

inom hemsjukvård. Resultatet presenteras med huvudkategorierna ansvarsfullhet, 

följsamhet, känslomässig tillfredställelse, otillräcklighet, osäkerhet och känslomässig 

påfrestning. Tillhörande underkategorier illustreras med citat från enskilda 

sjuksköterskor som intervjuats. Dessa citat står med texten indragen och i kursiv stil för 

att skilja dem från övrig text. Slutligen presenteras resultatets tema. Resultatets 

underkategorier, kategorier och tema presenteras i tabell 2. 

 

 

Tabell 2 

Underkategori Kategori Tema 

Göra rätt 

Göra sitt arbete 

Vara stark 

Ansvarsfullhet 

Berikande  

och 

 belastande 

Anpassa sig till barn och familj 

Vara lyhörd 
Följsamhet 

Känna glädje 

Växa med uppgiften 

Vara engagerad 

Känna sig värdefull 

Känna samhörighet 

Känslomässig 

tillfredsställelse 

Behöva tid 

Ha begränsade resurser 
Otillräcklighet 

Ha brist på kunskap 

Erfara bristande samarbete 
Osäkerhet 

Känna personlig belastning 

Känna ensamhet 

Behöva reflektion 

Känslomässig påfrestning 

 

 

Ansvarsfullhet 

Sjuksköterskorna beskriver upplevelse av ansvar och ett behov att vara extra noggranna 

i vården av barnen. Det ses som mer ansvarskrävande att vårda barn än att vårda vuxna. 

Barnen är sårbara och beroende av sin familj för att må bra. Ansvaret sjuksköterskorna 

känner handlar därför inte bara om ett ansvar för barnet utan också om ett ansvar för 

hela familjen. Ansvarsfullhet ses mestadels som något positivt, men det innebär också 
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krav på sjuksköterskan som handlar både om goda praktiska kunskaper och en mental 

styrka och mognad.  

 

Denna kategori illustreras med underkategorierna Göra rätt, Göra sitt arbete och Vara 

stark. 

 

Göra rätt  

Det får inte bli fel. Sjuksköterskorna uttrycker att konsekvenserna blir större och värre 

om det blir fel i vården av barnen än vid vården av vuxna. Vården av barnen är ofta 

kopplad till teknisk utrustning och mediciner som det annars inte är så vanligt att de 

hanterar. Informanterna upplever att det är av stor vikt att kontrollera och försäkra sig 

själv om att uppgifterna görs på rätt sätt. Det är viktigt att utföra sina uppgifter på ett bra 

sätt så att föräldrarna känner tilltro. Sjuksköterskan har ett har ett ansvar för att 

arbetsuppgifterna utfös på rätt sätt.  

 
”Man är konstigt nog extra noga, man är alltid noga men på 

något sätt blir man mer… man ska räcka till… det är ändå 

ett litet barn det handlar om …” 

 

Sjuksköterskorna beskriver också en form av kollektivt ansvar för vården. Gör en 

kollega fel så drabbar det alla i personalgruppen. Man har då tärt på föräldrarnas 

förtroendekapital och det tar tid att reparera.  

 
”Det tar lång tid att reparera en sådan sak, det tar det. Även 

om någon annan har gjort fel…” 

 

Sjuksköterskan får vara försiktig med vad hon säger så att hon inte skapar oro eller 

rädsla hos föräldrar eller barn. Det är ett ansvar att inte säga något som kan tolkas fel. 

 
”Så klart man tänker att man inte får säga något dumt så att 

föräldrarna tar illa vid sig eller blir ledsna” 

 

Göra sitt arbete 

Sjuksköterskorna känner att det är viktigt att ställa upp, att göra sin plikt som 

sjuksköterska. Det kan vara förenat med olustkänsla, men ansvarskänslan är stark. 

 
”Det var svårt men… sen när man får förklarat för sig att 

det här barnet då ska kunna vistas hemma, att det skulle 

vara så värdefullt att få dom här behandlingarna hemma 

så… det är klart att man ställer upp på det så att familjen får 

lite livskvalitet”  

 

Det innebär också att man måste ha kunskap och vara kompetent. De som inte vill vårda 

barn beskrivs med förståelse – vill man inte vårda barn, så är det bäst att låta bli 

eftersom den vården inte blir bra för någon.   

 
”Jag tror att man skall ha jobbat med det ett tag för att man 

skall känna sig lugn och trygg. För det ska ju inte bli fel.” 
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Det finns ett ansvar att vara professionell, men vissa sjuksköterskor beskriver att det kan 

vara svårt att vara professionell i sin roll gentemot barn och föräldrar, både positivt och 

negativt. Det ses som positivt att vara sig själv mer privat, att kunna prata om vardagliga 

saker och bjuda på sig själv. Andra uttrycker att man måste bita ihop och vara 

professionell och göra det som måste göras även om det känns svårt. Sjuksköterskan 

ställer upp och gör sin plikt när hon fått klart för sig hur värdefullt det är för föräldrar 

och barn att vara hemma och hur stor betydelse den egna insatsen har för detta. 
 

”Alltså det är ingen drömsituation, men situationen är som 

den är och hade inte någon av oss ställt upp och varit där 

och tagit hand om dom här barnen så hade dom ju varit på 

sjukhus.” 
 

Vara stark 

Det är speciellt att vårda barn som är sjuka, man måste orka. Sjuksköterskorna beskriver 

att de inte kan komma in i hemmet och visa att de blir ledsna eller berörda, utan de 

måste vara starka för familjens skull. Allvaret i sjukdomen och situationen i hemmet 

kan vara sådan att man behöver stålsätta sig för att inte visa barn eller föräldrar att man 

blir påverkad. 

 
”Så gör man det man ska göra och är professionell utan att 

bli ledsen och bryta ihop utan hjälper till istället och är 

positiv. I det som måste göras.” 

 

Följsamhet 

Sjuksköterskorna tycker det är positivt att vara lyhörd och anpassa sig. De ser en stor 

vinst i att anpassa sig och vara följsamma så att mötet med barn och familj blir bra. 

Sjuksköterskorna beskriver att det är ”laddat” att vårda barn i hemmet. De ska vara sig 

själva, vara glada och inte prata om sjukdomen. Samtidigt som de inte kan komma in i 

hemmet och vara glada om barnet har ont.  Det krävs följsamhet för att inte störa. 

Familjen ska få ha sin vardag, hemmet ska inte bli som ett sjukhus. 

 

Denna kategori illustreras med underkategorierna Anpassa sig till barn och familj och 

Vara lyhörd. 

 

Anpassa sig till barn och familj 

Sjuksköterskorna beskriver en stor förståelse för föräldrarnas börda och en önskan att 

underlätta och inte vara den som ökar föräldrarnas belastning. Sjuksköterskorna vill inte 

störa och beskriver att de vill att deras insats ska vara något som påverkar barnen 

minimalt. Det ska kännas så normalt och vardagligt som möjligt. Barnen ska få ha sin 

frizon hemma, känna sig trygga.  
 

”Man vill göra det så lätt… så vardagligt för det lilla barnet 

som möjligt, man vill inte att det ska bli en sjukhusmiljö i 

hemmet…” 
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Vården av barnen kan innebära att göra sina sjukvårdsinsatser på annorlunda platser och 

på annorlunda sätt och att anpassa sig för att störa så lite som möjligt. Det kan innebära 

att leka med barnet, ge barnet tid och utrymme för att visa saker.   

 
”ibland alltså kan man ju behöva följa med barnen när dom 

går runt i huset för dom har inte lust att sitta och vänta en 

kvart på att medicinen skall gå in, utan då får man följa 

med… leka någonting eller läsa en bok eller sitta framför 

datorn…” 

 

Sjuksköterskan kan också behöva anpassa sig till ett barn som inte vill att hon är där och 

som inte vill prata. Det är svårt att inte få den kontakt man skulle önska, men följsamhet 

till individens önskan går före.  

 
”det är helt okej att han… jag förstår att han är trött på alla 

frågor, all personal som… som han måste träffa ständigt…” 

 

Vara lyhörd 

Sjuksköterskorna känner att de behöver vara lyhörda för känslostämningar i hemmet 

och för hur mycket föräldrar och barn vill prata. Föräldrarna orkar eller vill kanske inte 

berätta om sina bekymmer för alla de träffar. Den intuitiva anpassningen beskrivs av 

flera informanter, att de känner av stämningen i hemmet, att man kan känna redan när 

man kommer in i ett hem om föräldrarna har grälat till exempel.   

 
”Man måste ju vara lyhörd, för ibland kanske dom inte 

säger vad dom vill ha hjälp med, eller vad dom vill prata om 

eller… ja det ser ju väldigt olika ut”  

 

Känslomässig tillfredställelse 

För de flesta sjuksköterskor är det en väldigt positiv upplevelse att vårda barn med 

cancer i hemmen. Den insats som görs känns givande och man känner sig både stolt och 

glad. Arbetet känns meningsfullt och utvecklande. En bra relation till barn och familj är 

viktig och leder till ökad glädje och engagemang i vårdandet.  Sjuksköterskan är en del i 

ett sammanhang där den egna insatsen är betydelsefull.  

 

Denna kategori illustreras med underkategorierna Känna glädje, Växa med uppgiften, 

Vara engagerad, Känna sig värdefull och Känna samhörighet. 

 

Känna glädje 

Flera av sjuksköterskorna beskriver att de tycker det är roligt att vårda barn. Det ger 

glädje trots barnens svåra sjukdom. Barnen kommer med härliga kommentarer och man 

kan leka när barnen mår bra. Glädjen ligger i responsen från barnen och handlar också 

om att det är glädjande att kunna göra något gott för någon annan. 
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”Jag kanske låter knas men jag tycker att det är roligt att 

jobba med barnen. Jag tycker det är roligt. Den lilla grejen 

vi gör, eller jag gör, ger så himla mycket tillbaka.”  

 

Det känns roligt att få ge vård i barnens hem. Sjuksköterskorna berättar att de kan leka 

med barnen, skratta tillsammans. Känner de familjen väl minskar den egna osäkerheten. 

Det är lättare att skapa en relation till familjen när man vårdar i deras hem. Detaljer i 

hemmet, som foton och husdjur, kan leda till samtalsämnen och gemensamma 

beröringspunkter. Att kunna prata om annat än sjukdom och behandling känns bra.  

 
”Jag tycker det är helt underbart. Jag älskar den typen av 

vård, att vara hemma. Jag tror inte jag skulle kunna vara på 

sjukhus.” 

 

Växa med uppgiften 

Det är utvecklande att vårda barn i hemmen och det är en del av känslomässig 

tillfredställelse trots att det är en utmaning.  Barnets svåra sjukdom, föräldrarnas 

situation och den variation hemmen erbjuder är delar av en utmaning som utvecklar den 

egna personen på ett positivt sätt. Erfarenheterna leder till en ökad trygghet och 

underlättar i mötet med nästa familj.  

 
”Man lär sig och jag är jätteglad att jag gör det…” 

 

Vara engagerad 

Sjuksköterskorna beskriver att det är givande och meningsfullt att göra något för andra. 

Det personliga engagemanget beskrivs som motiverande av flera sjuksköterskor. Man 

drivs av en önskan att göra gott, att göra det så bra som möjligt för barn och familj. 

Målet är att barnen ska bli friska. Fokus ligger inte på sjukdomen utan på att insatserna 

ska bli bra och besvära barnet så lite som möjligt 

 
”Fast jag går inte omkring och tänker så… att hon kan dö. 

Hon ska bli bra trots att hon har en sjukdom, och jag ska 

göra det bästa jag kan.”  

 

Känna sig värdefull 

Sjuksköterskorna känner att de gör en viktig insats. Det egna arbetet innebär att en 

familj med ett sjukt barn kan upprätthålla sina vardagliga rutiner och vistas mer hemma. 

Sjuksköterskorna känner föräldrarnas tacksamhet. Det leder till känslomässig 

tillfredsställelse att kunna göra något gott för andra. 
 

 ”Jag känner att min lilla insats gör himla mycket för en 

vanlig familj.” 

 

Känna samhörighet 

Sjuksköterskorna berättar att de kan bli ledsna eftersom de fäster sig mycket vid barnen, 

men just bandet till barnet kan vara viktigt för den känslomässiga tillfredställelsen.  Den 
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nära kontakten med familjen leder till en samhörighet, en känsla för familjens situation 

och de behov som finns. Träffar man familjen många gånger leder kontinuiteten till en 

ökad trygghet i den vårdande situationen.  

 
”… men just den där kontakten gjorde nog mig tryggare… 

och kontinuiteten, att man åkte dit, det var kanske en gång i 

veckan, och då liksom kom man in i det. Att dom kände igen 

mig. Både kontinuiteten och kontakten med barnet och 

familjen…” 

 

Mötet med individen betonas, det handlar inte bara om att utföra ett uppdrag utan om att 

skapa en relation som har betydelse för båda parter. Det ger tillfredställelse för 

sjuksköterskan att mötet med barn och föräldrarna blir bra. 

 
”Och det känner jag att det ger mig väldigt mycket med 

upplevelsen med barnen, att man får samhörighet på något 

sätt. Att det inte bara är det här med cancern, utan det är det 

här barnet som det är roligt att komma hem till och möta 

och stödja på något sätt.”  

 

Samhörigheten skapas i vårdrelationen. Rollen som sjuksköterska innebär en nära och 

intim kontakt med familjen, men man är ändå professionell. Att vara gäst eller inte i 

patienternas hem är något som flera sjuksköterskor har tankar kring. Sjuksköterskornas 

definition av ordet gäst skiljer sig åt och även upplevelsen om man är gäst eller inte: 

 
”Men det här man alltid har sagt, att vi i hemsjukvården är 

gäster i deras hem. Det köper inte jag. Vi är inte gäster. 

Gäster sitter i vardagsrummet och fikar, det gör inte vi. Vi 

kommer dit som professionella och utför ett professionellt 

arbete. Och vi är inga gäster, den meningen får man skrota 

för gott. Den hör inte hemma i hemsjukvården.”  

 
”både när man arbetar med barn och vuxna i 

hemsjukvården, så tycker jag att det är ju fantastiskt… Det 

är ju en ynnest att få komma hem till någon, att få komma 

hem till dom, och vara gäst i deras hem.” 

 

 

Otillräcklighet 

Otillräcklighet handlar om brist på tid och andra resurser, känslan av att inte räcka till. 

Sjuksköterskorna beskriver att vård av barn tar mer tid än vård av vuxna. Det går inte att 

skynda sig eller stressa eftersom det tar tid att skapa en förtroendefull relation till barn 

och familj. Det kan vara ett stort mentalt ”hopp” att gå från en åttiofemåring med bensår 

till en treåring med leukemi. De varierande vårdsituationerna ställer helt olika krav på 

sjuksköterskan. Arbetsmiljön i hemmet skiljer sig mycket från miljön på sjukhuset. Det 

krävs planering, förberedelse och ibland improvisation för att vården ska bli bra trots 

begränsade resurser.  
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Denna kategori illustreras med underkategorierna Behöva tid och Ha begränsade 

resurser. 

 

Behöva tid 

Tid ses som en viktig faktor för att kunna göra ett bra arbete och skapa en god relation. 

Det tar extra tid att vårda barn om man jämför med vuxna enligt flera sjuksköterskor. 

Barnen måste ges utrymme och följsamhet krävs av vårdaren. Vissa sjuksköterskor 

beskriver en brist på tid som upplevs stressande, medan andra konstaterar att vården av 

barnen kräver mer tid än vården av vuxna, utan att för den skull beskriva stress.  

 
”… man upplever sig frustrerad över att man inte har den 

tiden som man skulle behöva. Det tar tid… om man är 

hemma och ska göra någonting… det är mycket oro och 

ängslan, både för barnet och för familjen (…) man måste ha 

tid. Dom måste ju lära känna mig och jag måste lära känna 

barnet för att det ska bli bra…” 

 

Ha begränsade resurser 

Andras hem som arbetsmiljö är något som upplevs positivt av samtliga sjuksköterskor. 

Det som ger en känsla av otillräcklighet är att inte ha samma resurser till sitt förfogande 

som på ett sjukhus. Improvisation kan krävas för att lösa problem. Arbetsmiljön är inte 

alltid den bästa, det saknas höj och sänkbara sängar och belysningen kan vara dålig. 

Patientansvarig läkare finns inte inom den egna organisationen och det är sällan det görs 

hembesök av läkare från sjukhuset. De långa avstånden mellan vårdtagarna gör att man 

inte lättvindigt kan åka och hämta något som glömts, så planeringen är viktig.   

 
”Men visst man får improvisera ibland. Alltså det finns ju en 

gräns för olika saker med aseptik och annat som man bara 

måste följa, men man måste också improvisera ibland när 

man inte har exakt vad man tänkte, vad man velat ha”  

 

Osäkerhet 

Sjuksköterskorna beskriver upplevelser av osäkerhet. Det handlar om brister i vana och 

utbildning, men även brister i rutiner och samarbete leder till osäkerhet. Flera 

sjuksköterskor påtalar att deras grundutbildning eller vidareutbildning inte i tillräckligt 

hög grad förberett dem på vården av svårt sjuka barn. Ett bra samarbete med den 

vårdavdelning som ansvarar för barnet är en förutsättning för att vården ska bli bra och 

säker. Även bra samarbete och kommunikation med föräldrarna krävs, då föräldrarna i 

de flesta fall är involverade i vården och själva utför en del medicinska uppgifter.  

 

Denna kategori illustreras med underkategorierna Ha brist på kunskap och Erfara 

bristande samarbete. 
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Ha brist på kunskap 

Brist på erfarenhet och utbildning ger en känsla av osäkerhet. Även om flera 

sjuksköterskor ser det positivt att vården av barn är något som inte händer så ofta, vilket 

därmed leder till variation i arbetet, så uttrycker andra att bristen på kunskap och 

erfarenhet gör att de inte känner sig säkra när de vårdar barn. För en del sjuksköterskor 

har det varit en överraskning att det ingår vård av barn i deras arbete inom hemsjukvård. 

Det kan ha varit ett aktivt val att inte arbeta med barn. 

 
 ”När det gäller barn känner jag mig liksom inte bekväm 

med det (…) jag gick en placering när jag läste till 

sjuksköterska (…)där det var leukemibarn, och där och då 

bestämde jag mig att jag aldrig ville jobba med sjuka barn, 

det var inte min grej. Men nu i hemsjukvården så tar vi emot 

även barn (…) så jag känner mig inte bekväm, jag känner 

mig väldigt osäker”  

 

Barnen som vårdas är sjuka, men har oftast god prognos. Få sjuksköterskor har 

upplevelser kring att vårda barn i palliativt skede. För dem som inte vårdat barn i 

palliativt skede känns utmaningen svår och som något som kräver specialkunskaper.  

 

Erfara bristande samarbete 

Sjuksköterskorna upplever att samarbetet med sjukhusens barnavdelningar fungerar bra 

för det mesta, men påtalar att mer arbete behöver läggas på att förbättra och utveckla 

samarbetet med barnets vårdande avdelning. Sjuksköterskorna tar upp brister i 

informationsöverföring från sjukhusen. Det handlar om att barnen åker hem utan att 

sjuksköterskan fått tillräcklig överrapportering, om ny teknik i hemmen som man inte 

fått information om och brist på tydliga instruktioner. Ibland är inte läkemedelslistorna 

korrekta och det fattas mediciner och material. Detta skapar osäkerhet hos 

sjuksköterskan i hemsjukvården. Det kan också vara brister i överrapportering kollegor 

emellan eller bristande kommunikation med föräldrarna som ger osäkerhet. 

Helhetsbilden över barnets vård kan saknas. 
 

”Det gäller ju att man läst på och konfererat med 

föräldrarna (…) Så att jag vet vad vi ska ge då. Dom kanske 

säger att ”den medicinen har vi inte” och så står den ändå 

med på listan, och det ger ju en väldig otrygghet i vår roll” 

 

Sjuksköterskorna beskriver att bristen på rutiner och tydliga riktlinjer leder till 

osäkerhet. De berättar att de får olika besked från barnsjuksköterskor på sjukhuset om 

hur vården ska utföras. Barnsjuksköterskorna på sjukhuset är erfarna och kan utföra sina 

uppgifter på lite olika sätt. Sjuksköterskorna i hemsjukvård vill inte ha olika alternativ, 

utan en tydlig instruktion för hur ett moment ska utföras.  

 
”jag vill gärna ha väldigt tydligt ”såhär går vi tillväga när 

vi gör det här på just det här barnet” så att vi gör likadant… 

så det inte blir något fel.” 
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Känslomässig påfrestning 

Vården av barn med cancer inom hemsjukvård leder till känslomässig påfrestning vilket 

samtliga sjuksköterskor vittnar om. En av sjuksköterskorna går mot strömmen när hon 

beskriver att det är lättare, men fortfarande påfrestande, att vårda svårt sjuka barn 

jämfört med vuxna.  Hon beskriver att barnen lever här och nu och inte har den tunga 

och svåra insikten som vuxna har och som är svår både att bära och möta. Den 

belastning vården innebär leder till ett behov av reflektion som det inte alltid finns 

tillgång till på arbetsplatsen.  

 

Denna kategori illustreras med underkategorierna Känna personlig belastning, Känna 

ensamhet och Behöva reflektion 

 

Känna personlig belastning 

För många överväger de positiva känslorna i vården av barnen, medan andra vittnar om 

en tung personlig påfrestning. 

 
”Det händer att innan man går in så stannar man till i bilen, 

och får bita ihop och så där och visa att man är stark… fast 

det gör ont i kroppen… i själen… men arbetet måste göras”  

 

Sjuksköterskorna beskriver att de kan bli ledsna och gråta, känna frustration och oro. 

Det är svårt att se försämring hos barnen och svårt att se barnet lida av biverkningar av 

behandlingen. Vårdsituationen i hemmet kan vara svår och kräva mental förberedelse.  

 
”Ibland får man ta ett djupt andetag innan man går innanför 

dörren för att man ska klara av att vara där. Och det gör 

jag, ofta. Innan jag öppnar dörren. Samlar mig. Det gör jag 

nog alltid faktiskt. Tar en minut och ställer mig utanför och 

tänker ”okej”…”  

 

Vanligt är att sjuksköterskorna uttrycker empati för föräldrarna och funderar på hur det 

skulle upplevts att själv vara drabbad. Hur det skulle kännas om det var ens eget barn. 
 

”Jag kan bara tänka mig om jag… om jag skulle sitta där 

och göra det mot mitt barn. Det skulle… det är fruktansvärt”  

 

Sjuksköterskorna kan känna sig övervakad av föräldrarna. De beskriver både att de 

känner sig stressade av att ha föräldrarna bakom sin axel, men också att de i den 

etablerade relationen inte känner sig övervakade eller bedömda. Det är en skillnad i att 

ha föräldrar som är närvarande och tittar på och föräldrar som bedömer och ifrågasätter.  

 
”Jag upplever det som man har tusen ögon på sig… 

faktiskt… och att man… liksom verkligen får tänka efter vad 

man säger…”  
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Känna ensamhet 

Det är ensamt att arbeta i hemsjukvård. Sjuksköterskorna vittnar om en utsatthet i 

hemmet. Man är ensam och behöver lita till sin egen förmåga.  

 
”Du står ensam i hemmet, du kan inte springa ut och fråga 

om någon kan hjälpa dig eller kolla om det blir rätt utan jag 

skall ta ett eget beslut… ” 

 

Upplevelserna om vilket stöd man får från barnets vårdavdelning på sjukhuset varierar, 

likaså upplevelsen av ensamhet.  

 
”Dom [kollegor och läkare på sjukhuset, författarnas anm.] 

måste ju förstå att man är ensam där hemma” 

 
”Man känner sig aldrig ensam så. Eller man kan känna sig 

lite utlämnad, det kan man göra. Men man känner sig inte 

ensam för man kan ringa dom [kollegor och läkare på 

sjukhuset, författarnas anm.] och dom hjälper en alltid" 

 

Behöva reflektion 

Sjuksköterskorna upplever att de behöver stöd för att bearbeta känslor och tankar som 

uppstår i vårdsituationerna. Prata med kollegor är ett sätt att bearbeta sina upplevelser 

och något som man lär sig av, men professionell handledning önskas också. 

 
”Det ger mig mycket, att lyfta det och ventilera. (…) det 

känner jag att jag nästan måste göra… ventilera och lyfta 

det.” 

 

Varje familj man lärt känna lämnar sina avtryck. Det leder till ökad erfarenhet, men är 

också en påfrestning som behöver bearbetas.  

 
”Det är ju jättemycket tankar. Det går ju inte bara att… ja 

förstå mig rätt, men det är ju inte bara att gå vidare. Man 

har ju detta med sig i bagaget på något sätt. Varje familj 

finns ju där på något sätt” 

 

 

Berikande och belastande 

Att vårda barn med cancer inom hemsjukvård kan förstås som både berikande och 

belastande. Berikande vårdarbete innebär ansvarsfullhet, följsamhet och känslomässig 

tillfredsställelse. Belastande vårdarbete innebär otillräcklighet, osäkerhet och 

känslomässig påfrestning. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna har använt kvalitativ innehållsanalys som metod. Metoden var lämplig för 

studiens syfte som var att undersöka upplevelser hos sjuksköterskor som vårdar barn 

med cancer inom hemsjukvård. När man använder kvalitativ forskningsintervju läggs 

fokus på att försöka förstå intervjupersonens värld utifrån dess erfarenheter och 

upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009).  I analysen har transkriberad intervjutext 

tolkats för att hitta likheter och skillnader i informanternas beskrivningar enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008).  

 

Författarna intervjuade åtta sjuksköterskor på sju olika arbetsplatser. 

Inkluderingskriterier i denna studie var att sjuksköterskorna skulle ha arbetat minst ett 

år i verksamheten och att de vårdade eller hade vårdat barn med cancer i hemmet. På så 

sätt förväntades de ha utvecklat en förståelse för det fenomen som undersöktes. Enligt 

Malterud (2009) är det viktigt att urvalet är representativt och att informanterna har 

adekvat kunskap om, och en förmåga att delge den som intervjuar, det som efterfrågas. 

Alla sjuksköterskor som intervjuades hade vårdat barn med cancer i hemmet och hade 

därför den kunskap som behövdes för att vara representativa för studien.  

 

Målsättningen var att hitta sjuksköterskor som arbetade i olika kommuner och på olika 

arbetsplatser för att fånga upplevelser unika för var och en. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) ökar resultatets giltighet om det lyfter fram det som är 

representativt för studien. Genom att intervjua sjuksköterskor som arbetade på olika 

arbetsplatser fick studien mer variation av individuella upplevelser och präglades inte av 

förutsättningar eller förhållanden specifika för en enskild arbetsplats. Trots (2010) 

skriver att stor variation ska efterstävas. Vissa informanter hade vidareutbildning och 

flera hade även arbetat med barn tidigare. Deras arbetslivserfarenhet och ålder skilde sig 

åt. Samtliga informanter var kvinnor. Författarna har inte sett att det begränsat studien 

att bara kvinnor intervjuades, då det var de individuella upplevelserna som 

efterfrågades. Trots att intervjuerna utfördes på flera olika arbetsplatser har 

sjuksköterskornas upplevelser visat på likheter, som inte berott på arbetsplats eller 

vilken vidareutbildning sjuksköterskorna haft.  

 

Antalet intervjuer ansåg författarna var lämpligt då det var tillräckligt många för att få 

variation och bredd i materialet, samtidigt som materialet inte blev så stort att det blev 

svårhanterligt. Enligt Trots (2010) finns det risk att viktiga detaljer missas om materialet 

blir för stort.  

 

Intervjuguiden var en trygghet för författarna, som var ovana vid att intervjua, då den 

kunde hjälpa till att föra intervjun framåt. Nackdelen var att guiden ibland kom att styra 

intervjuerna för mycket på bekostnad av öppenheten och följsamheten i intervjun. 

Enligt Malterud (2009) är det en konst att vara saklig och samtidigt tillräckligt öppen i 

intervjusituationen. Frågorna i intervjuguiden var relevanta och gav svar på hur 

sjuksköterskor upplever att arbeta med barn med cancer. I resultatdiskussionen 

diskuteras skillnaderna mellan att vårda barn och vuxna med cancer. Författarna har i 

efterhand känt att det kunde varit av värde att ha haft med frågan om hur 
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sjuksköterskornas upplevelser skiljer sig från upplevelser av att vårda vuxna med 

cancer. Detta har till viss del framkommit i intervjuerna ändå, men alla som intervjuades 

berörde inte området.  

 

Verksamhetschefen som avslog författarnas ansökan att få intervjua sjuksköterskor 

motiverade detta med att de inte hade stor erfarenhet av cancersjuka barn. För studiens 

del hade det inte spelat någon roll eftersom det inte var antalet barn, utan 

sjuksköterskornas upplevelser författarna ville ta del av. Eftersom godkännande krävdes 

av verksamhetscheferna så är det inget författarna kunnat påverka.  

 

Sjuksköterskorna som intervjuats hade en större och vidare erfarenhet av det studerade 

fenomenet än författarna. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) behövs 

förförståelse för att kunna tolka intervjumaterialet. Författarna har haft en egen 

förförståelse, som lett till ett intresse för ämnet. Men sjuksköterskornas berättelser har 

lett till ny kunskap och förståelse, och framför allt insikt i hur varierande upplevelserna 

kan vara.  

  

Upplevelserna sjuksköterskorna beskriver har i analysen delats in i meningsenheter och 

koder som delvis överlappat och gått in i varandra. Detta har lett till svårighet att 

benämna kategorierna så att de kunnat stå för sig själv och svara mot syftet och 

samtidigt kunna härledas tillbaka till underkategorier. Detta beskrivs även av Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008). De skriver att en huvudregel är att innehållet i en 

kategori ska höra ihop och skilja sig från andra kategorier, men att detta kan vara svårt 

då man analyserar intervjutext som handlar om upplevelser. Människors upplevelser 

kan vara komplexa och passa in under flera kategorier. Ett exempel är sjuksköterskornas 

beskrivning av upplevelsen av ansvar som främst beskrivits positivt, men även 

beskrivits som en påfrestning. 

 

Tidsmässigt var intervjuerna olika långa och detta kan förklaras med att båda författarna 

var ovana vid intervjutekniken och att det är olika hur lätt eller svårt informanterna har 

för att öppna upp sig och berätta om sina upplevelser. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är det en konst att intervjua och det bygger på personligt förstånd och praktiska 

färdigheter. Författarna har upplevt att det blivit lättare att intervjua under arbetets gång 

och känt större säkerhet.  

 

Intervjuerna skedde i samtliga fall på informanternas arbetsplatser, och i alla fall utom 

ett på informanternas arbetstid. Enligt Trost (2010) skall informanten vara i en trygg 

miljö där informanten känner sig ostörd och inte i någon annans domän. Alla intervjuer 

skedde i avskildhet, men alla intervjusituationer blev inte lugna och ostörda. Även om 

tid var avsatt för intervjuerna så var vissa informanter lite stressade och vid något 

tillfälle störde en telefon.  Det har varit svårt att påverka; sjuksköterskan har varit kvar 

på sin arbetsplats och på arbetstid och har av den anledningen kanske inte alltid kunnat 

koppla av helt. Möjligen skulle en annan plats känts mer avkopplande för 

informanterna. Stressen kanske skulle minska om intervjuerna utfördes efter arbetstid. 

Ett tänkbart problem är att färre informanter ställt upp då. Under intervjuerna har 

samtliga sjuksköterskor, trots eventuell stress, beskrivit sina upplevelser och känslor på 

ett öppet sätt. Det var tydligt att informanterna berättade om företeelser som berörde 

dem djupt.   
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Informanterna hade lätt för att byta fokus och prata om andras upplevelser, i första hand 

föräldrarnas.  Som vårdpersonal är det lätt att fokusera på behoven hos dem man vårdar, 

hur man ska vara mot barn och föräldrar och hur föräldrarna upplever barnets sjukdom. 

Det kan också vara så att det är lättare att prata om andras behov och känslor än att 

beskriva de egna känslor som vårdandet väcker. Att vara inkännande och tillse att 

patienters och närståendes behov tillgodoses är viktiga egenskaper hos sjuksköterskan, 

men informanternas patientfokus har författarna behövt tona ner och styra bort i 

intervjusituationerna eftersom studiens syfte var att undersöka sjuksköterskornas egna 

upplevelser.  

 

För att stärka tillförlitligheten transkriberades intervjuerna ordagrant i anslutning till 

intervjutillfället. Enligt Malterud (2009) är det viktigt att intervjuaren själv utför 

transkriberingen eftersom minnet av intervjusituationen är viktigt vid analys och 

tolkning. För att öka tillförlitligheten tog författarna ut meningsenheter tillsammans i 

två av intervjuerna för att försäkra sig om att tolkningen av texten gjordes på samma 

sätt. Resterande intervjuer bearbetades av författarna var för sig, innan de åter 

jämfördes. Stor samstämmighet rådde vid ny jämförelse, vilket ökar resultatets 

trovärdighet.  

 

Resultatet har styrkts med citat för att öka möjligheten för läsaren att bedöma 

tillförlitligheten i studien. Trovärdigheten i resultatet och överförbarhet till andra 

grupper och situationer handlar om att visa bandet mellan resultaten och ursprungsdatan 

enligt Polit och Beck (2012).  

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att sjuksköterskor har många och varierande upplevelser av att vårda 

barn med cancer inom hemsjukvård. Tydligt har varit att det både upplevs berikande 

och belastande. Sjuksköterskor känner ett stort ansvar i vården av barnen och i ansvaret 

ingår även familjen runt barnet. Med en etablerad relation ökar den egna tryggheten och 

en god relation till barn och familj är en viktig del i den personliga tillfredställelsen som 

vårdandet ger. Sjuksköterskorna upplever en glädje i sitt arbete med barnen och även 

om anledningen till att deras insatser behövs är allt annat än rolig, så upplevs det just 

roligt att vårda barnen. Det upplevs tillfredställande att göra gott för andra. 

Sjuksköterskorna väljer att se till det friska, till att barnen ska bli bra. De månar om att 

hjälpa till och underlätta så att barn och familj kan leva sina liv så normalt som möjligt 

trots sjukdom. Det behövs tid, eftersom vården av barnen är mer tidskrävande och tid 

behövs också för att lära känna familjen.  Brist på tid och andra resurser leder till en 

känsla av otillräcklighet, och brist på kunskap och erfarenhet ger osäkerhet. 

Utbildningen till sjuksköterska och distriktssköterska har inte förberett sjuksköterskorna 

i tillräckligt hög grad på att vårda svårt sjuka barn.  Sjuksköterskorna beskriver att de 

blir fästa vid barnen och att de kan bli ledsna och känslomässigt berörda. Allvaret i 

sjukdomen och besvär som barnen får av sjukdom och behandling är känslomässigt 

påfrestande att hantera.  

 



 24 

Resultatet har åskådliggjorts i temat berikande och belastande. Kategorierna har 

benämnts som antingen berikande eller belastande. Komplexiteten i upplevelserna 

sjuksköterskorna beskriver leder dock till att det finns inslag av belastande upplevelser 

även i kategorierna ansvarsfullhet och följsamhet.   

 

Sjuksköterskorna har känt ett stort ansvar som handlat om att vara noggrann, stark och 

kompetent och att utföra sitt arbete på ett bra sätt för att inte störa eller såra. Det handlar 

inte bara om ansvar för praktiska uppgifter eller ett ansvar kopplat till vilka krav 

sjuksköterskan ställer på sig själv, utan det handlar också om det sätt på vilket ens eget 

vårdande påverkar andra.  Sjögren (2012) beskriver det etiska ansvaret i vårdandet; att 

våga se individen och ge svar på svåra frågor. Det är berikande att ansvar kan vara 

bekräftande och leda till personlig utveckling och även bidra till utveckling hos den man 

vårdar.  Ansvar kan enligt Sjögren kopplas till personlig mognad och den erfarenhet 

man skaffat sig.  Att ta ansvar kräver mod och lyhördhet och betyder att ge av sig själv 

utan att förlora något (Sjögren, 2012). Upplevelser av ansvar är naturligtvis inte unikt 

när man vårdar barn, utan något som även beskrivs av till exempel Wallerstedt och 

Andershed (2007) när det handlar om palliativ vård av vuxna. Vad som framkommit i 

denna studie om vård av barn är att sjuksköterskorna påtalat ett behov att vara extra 

ansvarsfulla i den praktiska vården, de upplever att konsekvenserna av felaktig 

behandling eller felaktigt bemötande blir större när det handlar om barn.  

 

I resultatet beskrivs hur sjuksköterskorna är måna om att anpassa sig och vara 

följsamma till situationer och önskemål så att deras insats blir något som stör familjen 

så lite som möjligt. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att vårdande ska ske med 

öppenhet och följsamhet, men det är en balansgång för sjuksköterskan att vårda och 

hjälpa med de kunskaper hon eller han har så att det blir på familjens villkor och inte på 

det sätt sjuksköterskan själv tror är bäst. Sjuksköterskorna i studien upplever vinst i att 

vara följsamma, det beskrivs glädjande att få till bra möten och att det är roligt att 

anpassa sig. Sjuksköterskorna beskriver också att det måste finnas en känsla för om och 

när familjen vill prata. Författarna ser det som att sjuksköterskorna har en förståelse för 

att alla som möter familjen inte kan engagera sig på djupet för att stötta, då familjen 

kanske varken vill eller har behov av stöd eller att öppna sig för samtliga vårdare. Det 

måste finnas kontinuitet i den ansvarsfulla relationen visar Pontin och Lewis (2009). I 

hemsjukvård kan organisatoriska faktorer, som deltidsarbete eller personalbrist, vara ett 

hinder för kontinuitet, vilket kan leda till att alltför många olika vårdare är inblandade i 

barnets vård. Ser man till resultatet i denna studie så leder detta då till ökad osäkerhet 

för sjuksköterskan eftersom kontinuitet och vana gjorde sjuksköterskan tryggare i 

vårdsituationen.  

  

Tillfredställelsen i att ha en långvarig relation med familjen beskrivs av Klassen och 

Gulati (2012) och Pontin och Lewis (2009). I likhet med denna studies resultat beskrivs 

det som ett privilegium att välkomnas in i en familj och det glädjande i att få vara 

delaktig och hjälpa.  Enligt Klassen och Gulati (2012) gäller detta även när barnen 

vårdas palliativt, det känns meningsfullt och givande att spela en roll i familjens liv 

även när det handlar om palliativ vård och barns död. Den här studien har inte kunnat 

visa på det sistnämnda; flertalet sjuksköterskor som intervjuades hade begränsad 

erfarenhet av palliativ vård och bedömde att det krävdes specialkunskaper, för att vårda 

döende barn, som inte alla hade.  
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Få av de studier som författarna tagit del av, rörande sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda barn med cancer, tar upp den glädje som beskrivits av flera sjuksköterskor i denna 

studie.  Klassen och Gulati (2012) och Pontin och Lewis (2009) kommer nära när de 

beskriver att sjuksköterskorna upplever det givande att vårda barn, uttryckt med det 

engelska ordet ”rewarding”. I deras studier har barnen vårdats palliativt eller med svåra 

livshotande sjukdomar och det kan av den anledningen vara svårt att dra paralleller till 

denna studie. För författarna är det naturligt att upplevelser kring ett vårdande som leder 

till barnets död och upplevelser kring vårdande som med stor sannolikhet leder till 

tillfrisknande skiljer sig åt. Sjuksköterskorna i denna studie är medvetna om att vården 

inte alltid leder till tillfrisknande. De väljer dock att se till det friska, och betonar att 

behandlingen barnen får för det mesta leder till att de tillfrisknar.  Det är hoppfullt och 

den egna insatsen känns meningsfull och viktig. Vården av barnen beskrivs som ”rolig”, 

utan att sjuksköterskorna för den skull förringar det faktum att barnen lider av en 

mycket svår sjukdom. Resultatet i denna studie har inte visat att vidareutbildning till 

distriktssköterska eller lång arbetslivserfarenhet i sig lett till mer positiva upplevelser av 

att vårda barn. Istället har det varit ett personligt intresse, eller stor erfarenhet av att 

arbeta med sjuka barn, som fått informanterna att uttrycka sig mer positivt. 

 

Belastande upplevelser är bland annat den osäkerhet och brist på erfarenhet och kunskap 

som beskrivs av vissa sjuksköterskor i denna studie. Dessa upplevelser beskrivs även av 

informanterna hos Nielson et al. (2010) och Mohan et al. (2005). Gemensamt är att 

vården av barn med cancer är något som sker relativt sällan och av den anledningen 

något det är svårt att få vana och säkerhet kring. Författarna har under arbetets gång 

tagit del av många berättelser och förstått att det saknas tillgång till lättillgänglig 

kompetenshöjning rörande vård av barn med cancer som riktar sig till hemsjukvården. 

Sjuksköterskorna förväntas klara vården av barnen med sin grundutbildning och många 

säger sig sakna utbildning för att ta hand om svårt sjuka barn. Denna studie bekräftar 

tidigare studier där behov av mer kunskap betonas, till exempel O´Brien och Duffy, 

(2010), McInnally et al. (2012) och Nielson et al. (2010). Erfarenhet och vana minskar 

osäkerheten och kan kompensera för brister i utbildning, men då krävs en form av 

mentorskap och inskolning i vården av barnen som författarna bedömer skulle kräva 

utökade resurser som troligen inte finns inom kommunal hemsjukvård.  

 

Corner (2002)  har gjort en studie där hon sammanställt forskning rörande 

sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med patienter med cancer. Fynden visar att det 

är mycket krävande för sjuksköterskor att arbeta med vuxna personer som har cancer. 

Påfrestningen ligger i att sjuksköterskan är en frontfigur när det gäller att stödja och 

hjälpa dessa patienter och att sättet sjuksköterskan arbetar leder till intimitet och nära 

relationer. Författarna av denna studie gör koppling till O´Leary et al. (2006)  Där visas 

att även för sjuksköterskor som är vana vid att arbeta med svårt sjuka och döende 

människor så ökar den känslomässiga belastningen när barn ska vårdas. Det här tycker 

författarna är viktigt att lyfta. Även sjuksköterskor i denna studie påtalar vilken 

känslomässig skillnad det finns mellan att vårda barn och att vårda äldre.  

 

Sjuksköterskorna i denna studie upplever ett behov av professionell handledning eller 

möjlighet till reflektion i arbetsgruppen när vården av barnen känns svår.  Dahlberg och 

Segesten (2010) skriver att sjuksköterskan måste få möjlighet att bearbeta negativa 
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upplevelser för att de inte ska leda till att patienten, eller i detta fall hela familjen, ges 

sämre vård. Studien har visat att det som upplevs påfrestande för en sjuksköterska inte 

varit det för en annan, till exempel upplevelser av ensamhet eller upplevelser av att vara 

övervakad. Det går alltså inte att dra generella slutsatser för när reflektion behövs och 

för vem. Författarna tycker inte att det ska ligga på sjuksköterskorna att begära 

handledning när upplevelserna i vårdandet blir för tunga att bära, utan att det ska finnas 

utrymme för åtminstone reflektion tillsammans med kollegor på arbetstid. 

 

Sjuksköterskorna i denna studie har inte uttryckt oro över att barnen haft intravenösa 

infarter eller varit särskilt oroliga över teknisk apparatur vilket varit fallet i bland annat 

studier av Munck et al. (2011) och Nielson et al. (2010). Istället är det bristen på 

information och tydlighet som oroat och även bristen på erfarenhet.  Författarna kan se 

att det är många skillnader mellan att arbeta som sjuksköterska på en barnavdelning och 

som sjuksköterska inom hemsjukvård. Sjuksköterskorna i studien har ibland upplevt en 

bristande förståelse från kollegor på sjukhuset om hur utlämnad man kan känna sig i 

barnets hem och hur mycket man måste lita till sina egna kunskaper. Då blir det oerhört 

viktigt med tydlighet och precisa rutiner som kan följas av alla. Samtidigt får 

sjuksköterskan i hemsjukvården ha en förståelse för att den erfarenhet och rutin som 

barnsjuksköterskorna har leder till att de känner en större säkerhet, och att de ibland har 

olika alternativ till hur vårdinsatserna kan göras. Med ett mer utvecklat samarbete och 

kanske möjlighet till hospitering i varandras verksamheter skulle säkert en större 

förståelse utvecklas och även en större säkerhet för sjuksköterskan i hemsjukvården.  

 

Harrington Jacobs (2005) har gjort en studie rörande etiska aspekter av vård i livets slut 

för barn ur ett sjuksköterskeperspektiv. Slutsatsen som dras är att negativa känslor inför 

vårdande kan bero på bristande förståelse för arbetsuppgifter och för hur de skall klaras 

av. Harrington Jacobs skriver också att sjuksköterskor i första hand är unika individer 

och att deras tidigare erfarenheter och värderingar styr, kanske omedvetet hur de 

hanterar de utmaningar de ställs inför. Det är därför viktigt att bli medveten om egna 

värderingar som kan spela roll för vårdandet.  

 

Slutsatser och kliniska implikationer 

Sjuksköterskan har ett ansvar att bedriva evidensbaserad omvårdnad i samråd med 

patient och närstående. Även om organisatoriska och ekonomiska faktorer i hög grad 

formar utvecklingen av sjuksköterskans profession, kan sjuksköterskan själv, genom 

eget intresse, utvecklas och bidra till förbättringar inom vårdarbetet och på så vis 

medverka till ett ökat förtroende för sjuksköterskans profession.  

 

De kliniska implikationerna nedan är förslag till förbättringar som kan leda till att 

sjuksköterskors glädje och engagemang i vården av dessa svårt sjuka barn består. Den 

professionella utvecklingen styrs av organisatoriska faktorer, men även av 

kompetensutveckling, samarbete och handledning.  

 

 Kompetensutveckling 

 

Vård av sjuka barn i hemmet är en växande verksamhet och det bör finnas tillgång till 

kompetenshöjning för sjuksköterskor i hemsjukvård som sällan eller aldrig vårdat barn.  



 27 

 

Det bör finnas möjlighet att uppdatera kunskaper kontinuerligt eftersom medicinering 

och teknisk utveckling går framåt och förutsättningarna för att vårda barn i hemmen 

ständigt förändras.  

 

Det finns behov av tillgång till utbildning som specifikt handlar om palliativ vård av 

barn i hemmet.  

 

 Samarbete 

 

Ett mer utvecklat samarbete med barncanceravdelningar på sjukhusen och en möjlighet 

till hospitering inom barncancervården skulle ge erfarenhet och en större säkerhet för 

sjuksköterskan i hemsjukvården.  

 

Erfarenhet och vana minskar osäkerheten och att arbeta tillsammans med mer erfarna 

kollegor leder till ökad trygghet och säkerhet. Dubbelbemanning vid vård av barn skulle 

fungera som en form av mentorskap och inskolning i vården. 

 

Det är viktigt att det finns tydlighet och precisa rutiner kring vården av barnen som kan 

följas av alla sjuksköterskor.  

 

 Organisatoriska faktorer 

 

Kontinuitet i vårdandet är viktig både för barn och familj och sjuksköterskan. Kan 

arbetssituationen lösas så att det inte är alltför många inblandade i barnets vård så är det 

värdefullt både för relationen till familjen och för sjuksköterskans känsla av trygghet. 

 

Vården av barn är tidskrävande. Följaktligen behövs planering och bemanning som ger 

utrymme för den tiden.  

 

 

 Handledning 

 

Det är viktigt att sjuksköterskor erbjuds professionell handledning eller åtminstone 

möjlighet till reflektion i arbetsgruppen när de vårdar barn med cancer.  
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                 Bilaga 1 

 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot distriktssköterska på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi nu ett examensarbete på magisternivå. Titeln på vårt arbete kommer att vara: ” 

Barn i hemsjukvård; sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med cancer i enskilda 

hemmen”. Vi ser ett behov av ökad kunskap och syftet med examensarbetet är således 

att få en ökad förståelse för sjuksköterskors och distriktssköterskors upplevelser av att 

vårda dessa barn.  

 Vi kommer att använda intervjustudie som metod. Datainsamling kommer att ske 

genom intervjuer med sjuksköterskor och distriktssköterskor som i sitt arbete vårdar 

eller har vårdat barn med cancerdiagnos. De sjuksköterskor vi önskar intervjua måste ha 

arbetat i verksamheten i minst ett år.  

Vi vill med detta brev inhämta godkännande att intervjua sjuksköterskor i er 

verksamhet. Intervjuerna ska om det är möjligt göras under de anställdas arbetstid. 

Varje intervju beräknas ta cirka 45 minuter. Detta arbete kommer vi att genomföra i 

september och oktober. De personer vi intervjuar kommer att informeras om att 

medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att ange 

skäl. Intervjuerna kommer att spelas in, men de avidentifieras och data kommer att 

hanteras konfidentiellt.  

Om ni godkänner vår önskan att få intervjua sjuksköterskor/distriktssköterskor vore vi 

tacksamma för information om hur vi på bästa sätt kan komma i kontakt med dem, till 

exempel telefonnummer som de kan nås på.   

 

Vi handleds i examensarbetet av: 

Kristina Nässén, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Telefon: _______ 

 

Eva Bergström Tfn: ______ Jennie Zetréus Tfn: ________ 

E-post:_________________ E-post: ___________________ 



 

   Bilaga 2 

 

Informationsbrev inför intervju 

Du kommer att intervjuas om dina erfarenheter rörande hemsjukvård för barn med 

cancer. Intervjun kommer att, tillsammans med flera andra, analyseras och resultatet 

kommer att publiceras i vårt examensarbete. Examensarbetet är en del i utbildningen till 

specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska. 

 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst kan avbryta din medverkan utan att 

ange skäl. Intervjun kommer att avidentifieras och du garanteras att materialet 

behandlas konfidentiellt. Fakta som framkommer i intervjun som skulle kunna leda till 

att patienter eller närstående kan identifieras kommer inte att publiceras. Intervjun 

kommer att spelas in och transkriberas i sin helhet. Data kommer att analyseras med 

kvalitativ innehållsanalys. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till datamaterialet. 

 

Titeln på vårt arbete kommer att vara ” Barn i hemsjukvård; sjuksköterskors upplevelser 

av att vårda och möta barn med cancer och deras föräldrar i enskilda hemmen”  

Syfte med examensarbetet är att få en ökad förståelse för sjuksköterskors och 

distriktssköterskors upplevelser av att vårda och möta cancersjuka barn och deras 

familjer i enskilda hemmen.  

Varje intervju beräknas ta cirka 45 minuter till en timme.  

Vi är tacksamma för din medverkan! 

 

Hälsningar  

_______________________                        __________________________  

Eva Bergström                       Jennie Zetréus 

e-postadress    e-postadress 

telefonnummer   telefonnummer 



 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide  
 

Frågor 
 

Kan du berätta hur du upplever det är att vårda barn med cancer? 

 

Vad kände du när du fick veta att du skulle vårda barn med cancer? 

 

Kan du berätta hur ett vanligt besök går till? 

 

Vad har du för tankar om barn med cancer? 

 

Hur upplever du mötet med föräldrarna? 

 

Hur är det att vårda i någon annans hem? 

 

Hur känner du inför att vårda barn palliativt i hemmet? 

 

 

Exempel på följdfrågor 

 

Vad gjorde du då? 

 

Hur kände du då? 

 

Kan du berätta mer?  

 

Kan du ge ett exempel? 
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Intervjustudie om upplevelsen av att vårda och möta barn  

med cancer och deras föräldrar i enskilda hemmen 
 

Samtycke 
 

Jag har tagit del av studiens upplägg och syfte i informationsbrevet samt 

haft möjlighet att själv ställa frågor om studien till de ansvariga. 

Med min underskrift samtycker jag till: 

 

                   Att delta i intervjustudien. 

Att citat från intervjun får lov att användas i examensarbetet. 

 

Jag har fått information om: 

 

Att mina personuppgifter behandlas konfidentiellt och att min 

intervju avidentifieras. 

Att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta min medverkan utan närmare motivering. 

 

 

Datum:__________________ 

 

Deltagarens namnteckning:__________________________________ 

 

Namnförtydligande:_______________________________________ 


