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Sammanfattning    
Många barn drabbas av cancer varje år. Sjuksköterskor har en viktig roll i att främja 
barnets hälsa, återställa hälsan och lindra lidandet under hela sjukdomstiden. 
Behandlingarna pågår under lång tid, är tuffa och påverkar inte bara barnet utan även 
familjen och alla i barnets närhet. Syftet med den här litteraturöversikten var att 
beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda cancersjuka barn på en barnonkologisk 
avdelning. Studien baseras på tolv vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och 
kvantitativ ansats. Analysen utifrån de valda artiklarna gav följande resultat i form av 
fyra teman; 1) Den unika avdelningen, 2) Emotionella upplevelser av arbetet, 3) 
Relationen till barnet och familjen och 4) Strategier och behovet av stöd. Arbetet på en 
barnonkologisk avdelning beskrivs som unik, sjuksköterskor utsätts för många 
känslomässigt svåra situationer som påverkar deras hälsa främst psykiskt. Det skapas 
långa och nära relationer till barnet och familjen och denna relation är viktig för att 
vården ska bli så bra som möjligt. Studien visar att arbetet som sjuksköterska inom 
barnonkologi är komplext. En barnonkologisk avdelning bedriver specialistvård men 
många av de som arbetar där har enbart en grundutbildning inom sjuksköterskeyrket 
och därför saknas kunskap. Sjuksköterskor påverkas starkt emotionellt både positivt och 
negativt framförallt på grund av relationerna mellan dem, barnet och familjen. Det är 
viktigt att uppmärksamma sjuksköterskans upplevelse av att vårda cancersjuka barn för 
att kunna förbättra vården. 
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INLEDNING 
Är det okej att jag tar kontrollerna nu? Rummet är nedsläckt, instängt och högflödesmaskinen 
brummar. Mamman vaknar, hon ligger i den hopfällbara sängen som finns på alla rum. Hon 
tittar upp yrvaket. Hon ser trött ut. Han öppnar inte ögonen men svarar med ett hummande 
som jag tolkar som ett ja men skulle lika gärna kunna vara ett nej. Puls, blodtryck, 
syresättning, andningsfrekvens, kroppstemperatur, vikt och bukomfång skall tas. I en 
droppställning bredvid sängen hänger flera läkemedel som med slangar är kopplade in i en 
central venkateter. Har du kunnat sova i natt? Svaret som jag får är ännu ett hummande. På 
väggarna hänger planscher där det står; Kämpa! Heja dig! Du är bäst! På en hylla står 
legobyggen uppradade och bredvid ett schema där det står att fysioterapeuten kommer idag. 
Orkar du komma upp på toa och ta en dusch? Vi hjälps åt, mamman och jag. Han är svag och 
det är tungt att bara ta sig upp till sittande ställning. Oj, tar du med kateterpåsen och ser till så 
att den inte fastnar i sängen? Se också till så att droppställningen hänger med och att 
slangarna inte fastnar. Han säger att han inte orkar. Han vill inte duscha nu, inte gå på toa 
heller. Han sitter ihopsjunken på sängen. Hans ansikte är svullet av all kortisonbehandling, 
han har endast ett litet fjun med hår kvar på huvudet och hans hud är ömtålig och skör. Det är 
såhär det är, en kamp att bara ta sig upp ur sängen.  
 
Nästan varje dag diagnostiseras ett barn med cancer i Sverige. Barn som har hela livet framför 
sig, som är fulla av liv, glädje och nyfikenhet. Vid en cancerdiagnos begränsas barnet och 
hela familjen påverkas. Mitt i detta kaos står sjuksköterskan och försöker göra allt den kan för 
att barnet och familjen ska må så bra som möjligt. Då vi tidigare har erfarenhet av att arbeta 
på en barnonkologisk avdelning har vi uppmärksammat svårigheter och påfrestningar som kan 
uppkomma vid vårdandet av cancersjuka barn. För att kunna vårda på bästa sätt behöver 
sjuksköterskor även ta hand om sin egen hälsa.  
 
Det finns idag mycket forskning utifrån föräldrar och barns perspektiv, däremot är forskning 
och sammanställd litteratur som belyser sjuksköterskans perspektiv begränsad. Vi har därför 
valt att göra en litteraturöversikt utifrån sjuksköterskans upplevelse av att vårda cancersjuka 
barn på en barnonkologisk avdelning.  
 
 
BAKGRUND 
Enligt FN:s barnkonvention definieras alla människor under 18 år som barn (Unicef 2019) 
och varje år drabbas ungefär 300 barn av cancer i Sverige (Barncancerfonden 2017). Ny 
statistik visar att tack vare forskning överlever idag 85 % men det är fortfarande den 
vanligaste dödsorsaken hos barn i Sverige (ibid.).  
 

Barncancer  
I varje individs vävnad byts miljontals celler ut genom celldelning, gamla celler dör och nya 
bildas. Normalt sker denna celldelning under kontrollerade former. Om en cell drabbas av 
förändring i arvsmassan, även kallat mutation, kan cellen vanligtvis reparera skadan själv men 
om detta inte sker och cellen inte heller genomgår celldöd, apoptos, kommer arvsmassan 
fortsättningsvis vara förändrad. Denna genförändring kan senare leda till cancerutveckling i 
cellen. Cancer uppstår när celldelningen sker okontrollerat och kan då bilda tumörer som ofta 
är snabbväxande och aggressiva. Denna celltillväxt kan både vara elakartad, malign och 
godartad, benign (Ericson & Ericson 2013, s. 711). De olika cancerformerna varierar 
beroende på ålder hos barnet. En av de vanligaste cancerdiagnoserna i åldrarna 0-8 är Wilm’s 
tumör som är en tumör i njuren, neuroblastom som förekommer i nervvävnad invid 
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ryggraden. Även leukemi förekommer som är en blodcancer. Hos äldre barn i åldrarna 8-18 
förekommer främst sarkom en form av bentumörer. Hjärntumörer förekommer i samma 
utsträckning hos barn i alla åldrar (Barncancerfonden 2017).  
 

Behandling  
Barn svarar ofta väl på behandlingen och idag överlever fler barn än någonsin. En 
cancerbehandling kan exempelvis innebära cytostatika, strålning, kirurgi och 
benmärgstransplantation. All behandling leder ofta till biverkningar (Socialstyrelsen 2013, ss. 
166, 168-169). Nästan direkt efter att barnet fått sin cancerdiagnos startar behandlingen och 
situationen kan därför bli traumatiserande för hela familjen (Darcy, Knutsson, Huus & Enskär 
2014). Behandlingarna bidrar även till förändringar hos barnet som att ena veckan vara ett 
aktivt och glatt barn, till att nästa vecka vara helt orkeslös och behöva hjälp med de 
grundläggande behov som barnet tidigare klarat av själv (ibid.).  
 
Det finns många yrkesgrupper som arbetar kring barnen och familjerna under 
behandlingstiden, såsom bland annat sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, dietister, 
kuratorer, lekterapeuter och fysioterapeuter med mera. Samarbetet mellan dessa olika 
specialiteter skapar multidisciplinära team som har lett till förbättrade behandlingsresultat och 
är på så sätt en bidragande faktor till att barn idag överlever i större utsträckning 
(Socialstyrelsen 2013). 
 
Ångström-Brännström och Norberg (2014) beskriver att få en cancerdiagnos innebär långa, 
tuffa och smärtsamma behandlingar på en barnonkologisk avdelning. Detta leder till ett 
obehag och lidande hos barnet vilket i sin tur leder till att barnet får ett större behov av närhet 
och trygghet. Inte bara barnet påverkas utan hela familjens normala vardag förändras. Under 
sjukdomstiden är det viktigt att det friska bevaras genom att barnet i så stor utsträckning som 
möjligt får göra det dem brukar, som bevarad kontakt med förskola, skola och kompisar och 
att fortsätta utvecklas (Barncancerfonden 2017).  Barnen finner inte bara tröst och trygghet 
hos föräldrar och andra familjemedlemmar utan även hos sjukvårdspersonalen (Ångström-
Brännström & Norberg 2014). 
 

Sjuksköterskans roll 
Inom sjuksköterskeprofessionen krävs inte bara kunskap och färdigheter i omvårdnad utan 
även inom andra ämnen som medicinsk vetenskap och folkhälsovetenskap (Svensk 
sjuksköterskeförening 2016). Det ställs höga krav på sjuksköterskor att kunna arbeta 
självständigt och där de ligger ett stort ansvar i att hålla sig uppdaterad kring ny forskning 
(ibid.). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande de fyra grundläggande ansvarsområden inom 
sjuksköterskeprofessionen (Svensk sjuksköterskeförening 2014).   
 
Ekebergh (2015, ss. 123-124) menar även att sjuksköterskor har ett ansvar att med sin 
erfarenhet och kunskap möta patienten med respekt och öppenhet, detta skapar ett vårdande 
möte. Genom att utgå från patienten och patientens värld kan sjuksköterskan förstå vad som är 
viktigt för just den patienten och därmed möta de behoven som finns (ibid.). Ångström-
Brännström och Norberg (2014) menar att det kan vara svårt att behålla sin professionalitet 
inom barnonkologin då rollen som sjuksköterskan har i samband med vårdandet av det 
cancersjuka barnet kan påverka dem emotionellt. Boyle och Bush (2018) menar att då 
vårdandet ofta sker under långa perioder skapas ett nära samspel mellan sjuksköterskan, 
barnen och deras familjer vilket ofta leder till en mer känslomässig relation. Enligt Darcy et 
al. (2014) är därför en av utmaningarna för sjuksköterskor inom barnonkologin att stötta 
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barnet och föräldrarna under hela sjukdomstiden, vilket även innefattar döendeprocessen hos 
de sjukaste barnen.  
 

Hälsa och lidande 
Lidandet är något som är en del av människors liv, men det leder inte bara till nedbrytning 
utan kan även bidra till utveckling och tillväxt. Ett visst mått av lidande måste accepteras för 
att kunna uppleva hälsa fullt ut. I ett naturligt liv är lidande oundvikligt och det krävs en 
kraftansträngning för att ta sig igenom det som orsakar lidandet då ingen människa kan ta sig 
genom livet utan att hamna i oönskade situationer (Arman 2015, s. 38). Ekebergh (2015, ss. 
28-29) beskriver hälsan som subjektiv och fokuserar på vad det innebär för varje individ. 
Hälsan i sig betyder inte frånvaro av sjukdom utan har en djupare innebörd och är 
mångdimensionell (ibid.). Tillsammans skapar lidande och hälsa en helhet (Arman 2015, s. 
38).  
 
När ett barn drabbas av cancer förändras livet drastiskt för hela familjen och bidrar till ett 
lidande (Barncancerfonden 2017). Vid behandling kan lidandet minska och ge en förhoppning 
om att cancern skall botas. Många av behandlingarna ger dock kraftiga biverkningar såsom 
håravfall, illamående, infektionskänslighet och smärta vilket ökar lidandet hos barnet (ibid.). 
Inom barnonkologin möter sjuksköterskan patienter som lider och inte upplever hälsa. Det är 
då sjuksköterskans uppgift att främja hälsan och lindra lidandet (Svensk 
sjuksköterskeförening 2014).   
 
Enligt Boyle och Bush (2018) är sjuksköterskor inom barnonkologin särskilt utsatta för 
känslomässigt lidande som påverkar deras hälsa. ICN beskriver att sjuksköterskor behöver 
vårda sin egen hälsa för att omvårdnaden till patienten inte ska äventyras (Svensk 
sjuksköterskeförening 2014) Sjuksköterskor inom barnonkologin riskerar att i högre grad 
utsättas för arbetsrelaterad stress och emotionell utmattning på grund av de krävande 
psykologiska och fysiologiska stressorerna på arbetsplatsen vilket kan leda till ohälsa för dem 
(Hecktman 2012). För att upprätta sin egen hälsa finns enligt Hecktman (2012) 
copingstrategier, som exempelvis reflektion i grupp där händelser de varit med om bearbetas. 
Genom att sjuksköterskor använder sig av copingstrategier och att de vårdar sin egen hälsa 
kan det förebyggande arbetet i slutändan vara gynnsamt för både patientvården och för dem 
själva (ibid.). 
 

Omvårdnad 
Genom sjuksköterskans olika kunskaper och kompetens kan patientens tillstånd och besvär 
förstås och på så sätt kan sjuksköterskor lindra ett lidande. Att göra gott och inte skada är de 
etiska principerna som den kliniska omvårdnaden bygger på. Detta innebär att vårda med 
rättvisa, barmhärtighet och värna om patientens autonomi (Norvedt & Grønseth 2011, ss. 19-
20). Norvedt och Grønseth (2011, s. 19) menar vidare att utövandet av omsorg är kärnan i 
sjuksköterskeyrket och förhållningssättet och omtanken som förmedlas är helt avgörande i 
alla vårdande situationer. Det handlar om att upprätthålla en god kommunikation med 
patienter och anhöriga och visa medkänsla och medmänsklighet. I grund och botten handlar 
omvårdnaden om att hjälpa en annan människa (ibid.).  
 
Darcy et al. (2014) beskriver ur ett föräldraperspektiv att föräldrarna ville vara delaktiga i 
omvårdnaden av sitt barn men att många kände sig osäkra i sin nya roll. Darcy et al. (2014) 
beskriver även att barnen hade en önskan om att bli vårdade med respekt från all 
sjukhuspersonal men speciellt från sjuksköterskan. Barnen ville vara delaktiga och få 
information på lämplig nivå utifrån barnets ålder och utveckling (ibid.). Sjuksköterskan vill 
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hjälpa både barnet och familjen i deras nya situation med att leva med en livshotande 
sjukdom. Genom kompetent personal kan behoven mötas och i sin tur leder det till en 
upplevelse av hälsa och välbefinnande i barnets vardag (ibid.). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Tidigare studier har visat att upplevelsen av att vårda cancersjuka barn påverkar 
sjuksköterskors hälsa, framförallt psykiskt. Många av cancerbehandlingarna pågår under lång 
tid vilket innebär långa perioder inom slutenvården och på så sätt skapas ofta en mer 
känslomässig relation mellan sjuksköterskorna, barnen och familjen. Den känslomässiga 
relationen skapar ett större personligt engagemang som i sin tur kan leda till en försämrad 
hälsa för sjuksköterskorna. Det ställs särskilt höga krav på dessa sjuksköterskor då 
cancersjukdom är livshotande med långa tuffa behandlingar som kan påverka barnet livet ut. 
Trots att behandlingen inom barncancervården utvecklas och fler barn överlever är döden på 
en barnonkologisk avdelning alltid närvarande för sjuksköterskorna i det dagliga arbetet. Då 
det inte finns mycket sammanställd litteratur ur sjuksköterskors perspektiv av att vårda 
cancersjuka barn, syftar detta arbete till att förstärka detta område för att i förlängningen 
kunna förbättra vården.  
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda cancersjuka barn på en 
barnonkologisk avdelning. 
 
METOD 
Den här studien genomfördes som en litteraturöversikt som enligt Friberg (2012, ss. 133-135) 
är en lämplig metod för att skapa en överblick av ett avgränsat område och kan leda till ny 
kunskap. I studien inkluderades både kvalitativa och kvantitativa studier. De vetenskapliga 
artiklarnas kvalitetsgranskades utifrån Fribergs modell (Friberg 2012, ss. 138-139).  
 

Datainsamling 
En inledande sökning gjordes för att få en överblick hur litteraturen inom området såg ut. 
Sökningar genomfördes i databaserna Cinahl och Medline. Sökorden som användes var 
utformade utifrån problemformuleringen samt syfte. Sökorden som användes i Cinahl var: 1) 
pediatric oncology nursing, 2) experience, 3) attitude, 4) psychosocial, 5) coping, 6) stress, 7) 
hardiness, 8) recilien*, 9) emotion*. De booleska operatorerna OR och AND användes för att 
utöka sökningen och få ett samband mellan orden (Östlundh 2012, s. 69). Genom att söka på 
ord med trunkering (*) möjliggörs träffar med ordets olika böjningsformer (Östlundh 2012, s. 
68). I sökningen i Medline ersattes “pediatric oncology nursing” med “pediatric nursing” och 
“oncology nursing” då Medline använder andra ämnesord. Även i denna sökning användes 
AND och OR samt trunkering för att bredda sökningen. Inklusionskriterier vid sökningen var 
att artiklarna skulle ha publicerats mellan år 2008 och 2019. Artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska samt vara peer reviewed. Peer reviewed innebär en avgränsning för att söka artiklar i 
enbart vetenskapliga tidskrifter (Östlund 2012, s. 76). Ytterligare en sökning gjordes i Cinahl 
med sökorden “pediatric oncology nursing” AND “coping strategies for stress”. De artiklar 
som valdes ut för granskning var artiklar som innehöll sjuksköterskans upplevelser samt 
arbetade på en barnonkologisk avdelning. Artiklar med barn eller föräldrars perspektiv 
exkluderades. Sökningarna i Cinahl och Medline resulterade i totalt 246 träffar varav alla 
titlar lästes. Av dessa titlar ansågs 53 vara relevanta för studiens syfte och 
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problemformulering varpå dessa abstract lästes. Därefter exkluderades de artiklar som inte 
svarade mot syftet, var litteraturöversikter, inte kunde nås i fulltext genom biblioteket eller 
artiklar som var skrivna ur barn- eller föräldraperspektiv. De 12 återstående artiklarna lästes 
av båda författarna i sin helhet och ansågs svara på studiens syfte och problemformulering 
(bilaga 1).      
 

Dataanalys 
De 12 utvalda artiklarna kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2012, ss. 138-139) föreslagna 
frågor för kvalitativa och kvantitativa studier, för att kunna bedöma om de skulle inkluderas 
eller exkluderas (bilaga 2). Artiklarna granskades sedan utifrån en trestegsmodell som 
användes för att få en struktur i analysarbetet (Friberg 2012, ss. 140-142). Första steget; 1) 
innebar att läsa igenom valda studier flera gånger för att få en förståelse för helheten. 
Författarna läste igenom artiklarna i sin helhet via databaserna och därefter skrevs artiklarna 
ut för att på ett lättare sätt kunna analysera och bearbeta innehållet. Artiklarna lästes först 
separat och sedan gemensamt. I nästa steg; 2) identifierades likheter och skillnader utifrån 
studiernas resultat. Detta gjordes genom att relevant data markerades med hjälp av 
markeringspennor i olika färger och post-it lappar. Det sista steget; 3) innebar att göra en 
sammanställning. Relevanta delar plockades ut ur artiklarna som svarade på syftet och bildade 
fyra teman och fyra underteman. Dessa teman skapade sedan rubriker och underrubriker till 
resultatet. 
 
 
RESULTAT 
Tolv vetenskapliga artiklar låg till grund för studies resultat. Åtta av dessa artiklar var 
kvalitativa, tre var kvantitativa och en artikel hade en mixad ansats. Dessa artiklar presenteras 
i en översiktstabell (bilaga 3) och artiklarna återfinns i referenslistan märkta med *. Resultatet 
presenteras nedan i löpande text. De teman som framkom var; 1) Den unika avdelningen, 2) 
Emotionella upplevelser av arbetet, 3) relationen till barnet och familjen och 4) Strategier och 
behovet av stöd (Tabell 1).    
 
Tabell 1 Beskrivning av teman och underteman 

Tema Undertema 

Den unika avdelningen. 
 

Emotionella upplevelser av arbetet. Känslohantering. 
Personlig utveckling och perspektiv på 
livet. 

Relationen till barnet och familjen. 
 

Sjuksköterskors bearbetning vid vårdandet av 
cancersjuka barn. 

Strategier. 
Behovet av stöd. 

                                             

Den unika avdelningen 
Sjuksköterskor beskriver omvårdnaden och avdelningen inom barnonkologin som unik. Det 
som sjuksköterskor nämner som utmärkande och gör avdelningen unik är intensiteten, den 
unika omvårdnaden barnen är i behov av, relationerna samt de emotionella aspekterna som 
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skapas. De beskriver även patienterna inom barnonkologin som unika och att de har ett annat 
omvårdnadsbehov än barn på andra avdelningar både ur psykologisk synvinkel samt 
psykosocialt. Barnen är mer sjuka, har behov av fler mediciner, genomgår fler procedurer och 
behandlingar (Linder 2009). Vidare nämnde sjuksköterskor att omvårdnaden inom 
barnonkologin bidrog till specifika dilemman som bland annat innebar att vara delaktig i 
vården när barn dör, etiska ställningstaganden, arbeta nära barnens familjer, utföra invasiva 
procedurer samt de gånger behandlingen inte hjälpte och att barnen försämras i sin sjukdom 
(Zander, Hutton & King 2012). Trots detta upplevde sjuksköterskor inom barnonkologin att 
omvårdnaden sågs som positiv (Linder 2009).  
 
Sjuksköterskor berättar om hur deras arbete inom barnonkologin kan ses som deprimerande 
och ledsamt för utomstående och familj och beskriver vidare att människor runt omkring 
undrar hur det är möjligt att klara av att jobba på en barnonkologisk avdelning (Conte 2014). 
Sjuksköterskor upplevde att det fanns föreställningar om att det enbart är ledsamt på 
avdelningen men de hävdade att majoriteten av tiden är hoppfull och positiv och att det är 
svårt att förstå för den som inte arbetar inom barnonkologin (ibid.).  
 
Vidare nämnde sjuksköterskor att den specialiserade kunskapsbas som de får genom 
barnonkologin skiljer sig från andra avdelningar på sjukhuset (Linder 2009). Zander, Hutton 
och King (2012) menar att sjuksköterskor under grundutbildningen endast får begränsad 
kunskap gällande både pediatrik och onkologi vilket innebar att sjuksköterskorna får skaffa 
denna specifika kunskap på avdelningen. 
 

Emotionella upplevelser av arbetet   
I Borhani, Abbaszadeh, Mohsenpour och Asadi (2013) artikel berättar sjuksköterskor att barn 
som drabbas av cancer ofta blir inneliggande på sjukhus då de behöver genomgå olika typer 
av behandlingar och procedurer. Sjuksköterskor i Rheingans (2008) studie erfar att barnens 
symtom och biverkningar även påverkar dem och ju sämre barnen mår desto mer oro och 
förtvivlan skapar detta hos sjuksköterskorna. Behandlingarna  beskrivs som komplexa och 
påverkar barnen både fysiskt, psykiskt och leder till svåra biverkningar som smärta, 
illamående, sömnproblem, muntorrhet, oro och håravfall (ibid.). I studien av Borhani et al. 
(2013) beskriver sjuksköterskor vidare att behandlingarna och sjukdomen i sig skapar rädslor, 
förtvivlan och hopplöshet hos barnen. Det finns en konstant oro hos sjuksköterskorna inom 
barnonkologin för barnen och deras prognos (Borhani et al. 2013).    
 
Känslohantering 
Borhani et al. (2013) och Conte (2014) uttrycker att sjuksköterskor som arbetar inom 
barnonkologin förväntas tränga undan sina känslor och på så sätt kunna ge bästa möjliga vård. 
I Contes artikel (2014) menar sjuksköterskor att det krävs kontroll över sina känslor och 
upprätthållande av sin professionalitet för att klara av att slutföra sitt arbetspass trots att de 
precis varit med om tragiska situationer. Enligt studien upplevde även sjuksköterskor att de 
kände sorg i mötet med det cancersjuka barnet och ju bättre relation sjuksköterskan hade till 
barnet desto svårare var det att hantera de känslor som uppkom (ibid.). Sjuksköterskor 
påverkades dessutom emotionellt när det cancersjuka barnet inte blir förbättrad i sin sjukdom 
eller när barnet drabbas av återfall. När barnets prognos och framtid var oviss eller när 
sjuksköterskor kände sig otillräckliga i situationen fick de även en känsla av hjälplöshet 
(ibid.). Sjuksköterskor bär konstant med sig tankar kring svåra och tragiska incidenter på 
arbetet och är ständigt involverade i de kritiska tillstånd barnet riskerar att hamnar i (Borhani 
et al. 2013).  
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I Gibson et al. (2013) beskrev sjuksköterskor att arbetslivserfarenheter inom barnonkologin 
spelar roll för hur olika moment inom arbetet skapar oro hos dem, ju fler år de arbetat desto 
mindre oro kände de. Sjuksköterskor menar att åren inom yrket skapade en trygghet hos dem 
vad gäller deras kunskap, utförandet av olika kliniska moment och de kände även att 
relationen till familjerna förbättrades. De sjuksköterskor som arbetat inom barnonkologin 
under flera år beskrev att det skapades starka band och känslor till barnen och familjen, vid 
förlust får sjuksköterskor då svårt att hantera sina känslor (Conte 2014).   
 
Personlig utveckling och perspektiv på livet 
Trots alla utmaningar och känslor som sjuksköterskor utsätts för inom arbetet på en 
barnonkologisk avdelning kunde de skapa en ny positiv syn på livet (Conte 2014). Enligt 
Zander, Hutton och King (2012) beskriver sjuksköterskor livet som kort, oförutsägbart och att 
det är viktigt att uppskatta det vardagliga livet. Lazzarin, Biondi och Di Mauro (2012)  menar 
att sjuksköterskor som arbetar med barnen vid livets slut bidrar stort till oro och ångest för 
sjuksköterskorna. Å andra sidan berättade sjuksköterskor i studien av Conte (2014) att 
erfarenheten av arbetet får dem att uppskatta sina relationer med vänner och familj och ta vara 
på tiden med dem. Dessutom har arbetet inom barnonkologin fått dem att omvärdera sina 
egna prioriteringar utanför arbetet som exempelvis små saker som kändes viktiga tidigare inte 
känns lika viktiga längre (Linder 2009; Conte 2014). 
 
En studie genomförd i USA som studerat sjuksköterskors erfarenheter av sitt första år på en 
barnonkologisk avdelning beskriver inte bara svårigheter kring den nya rollen som 
sjuksköterska utan även svårigheter med att arbeta i en komplex miljö som barnonkologin 
(Linder 2009). Den komplexa miljön beskrevs dock ge en personlig framgång, utveckling och 
resulterade i ett ökat självförtroende (Linder 2009; Gallagher & Gormley 2009). Till en början 
fanns en stor oro och ängslan hos sjuksköterskor vid administrering av cytostatika främst på 
grund av dess påverkan på barnet med biverkningar samt vetskapen om hur feladministrering 
kan ge förödande konsekvenser. Med tiden förändrades känslorna kring administreringen och 
de blev mer självsäkra kring uppgiften. Flera sjuksköterskor beskrev att erfarenhet och övning 
hade en positiv effekt och bidrog till personlig utveckling (Gibson et al. 2013). Andra former 
av personlig utveckling beskrevs vara då sjuksköterskor kände att de var en resurs för 
familjerna och kunde bidra med kunskap och på så sätt ge dem tillräckligt med stöd (Linder 
2009).       
 

Relation till barnet och familjen  
I studierna Borhani et al. (2013) och Grey och Smith (2008) erfor sjuksköterskor att då barnen 
är på sjukhus under långa perioder skapades starka och emotionella band dem emellan. Det 
nära samarbetet med familjerna gjorde det möjligt för sjuksköterskor att ge en högkvalitativ 
vård till barnen (Klassen, Gulati & Dix 2012), dock kunde de starka banden göra det svårt för 
sjuksköterskan att behålla sin professionalitet. Sjuksköterskor beskrev vidare (Borhani et al. 
2013) att den delade sorgen med föräldrarna över det cancersjuka barnet visade på medkänsla. 
Ibland kunde det skapas relationer till föräldrarna som liknade relationer till vänner och 
sjuksköterskan kände ett behov att alltid finnas där för familjen (ibid.). Sjuksköterskorna 
upplevde även att de kunde påverkas under akuta och kritiska moment då känslor för barnet 
störde och gjorde det svårt att tänka rationellt (Borhani et al. 2013). De starka relationerna 
kunde även bidra till psykisk stress för sjuksköterskor då de ofta ställdes inför etiska 
ställningstaganden, speciellt när ett barn försämrades i sin sjukdom (Conte 2014).  
 
De gånger då sjuksköterskor inte upplevde en god relation till barnen och familjerna kände de 
istället skuld och hjälplöshet i utförandet av omvårdnaden trots att de gjort allt de kunnat 
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(Conte 2014). I Klassen, Gulati och Dix (2012) beskrev några sjuksköterskor också att det 
fanns svårigheter med att arbeta nära familjer där samspelet inte fungerade. Detta kunde 
exempelvis vara när föräldrar till det sjuka barnet var otrevliga, krävande eller hade en annan 
uppfattning av hur behandlingen skulle utföras. Sjuksköterskor beskrev krävande familjer som 
en av de största orsakerna till upplevelsen av arbetsrelaterad stress (Gallagher & Gormley 
2009). Det fanns även andra faktorer som påverkade relationen mellan sjuksköterskan och 
familjerna såsom separerade föräldrar eller föräldrar från andra kulturer vilket ibland gjorde 
arbetet svårare, mer tidskrävande och kunde skapa frustration hos sjuksköterskorna (Klassen, 
Gulati & Dix 2012). Sjuksköterskor berättade vidare att en god relationen till barnen och 
familjerna gjorde att de kände en tillhörighet och en mening med sitt arbetet (Conte 2014).  
 

Sjuksköterskors bearbetning vid vårdandet av cancersjuka barn 
Sjuksköterskor som arbetar inom barnonkologin utvecklar strategier för att hantera de 
situationer de utsätts för. Samtidigt är det ibland i behov av stöd från framförallt kollegor och 
familj för att orka ge en god omvårdnad.  
 
Strategier 
Enligt Linder (2009) är det viktigt att sjuksköterskor hittar egna strategier för att hantera den 
känslomässiga och utmanande miljön som arbetet inom barnonkologin innebär. Några 
sjuksköterskor berättade att deras strategier kunde vara så enkla som att bara få gråta ut 
medan andra behövde bearbeta på ett djupare plan för att fungera i sitt privata liv (ibid.). En 
annan strategi som framkom i flera studier var att lära sig hantera döden och acceptera att 
döden är en del av livet (Grey & Smith 2008; Linder 2009; Kpassagou & Soedje 2017). I 
Linder (2009) berättade sjuksköterskor att det värsta de varit med om på avdelningen var när 
ett barn dog. På liknande sätt erfor sjuksköterskor i Kpassagou och Soedje (2017) studie att 
nyanställda sjuksköterskor hade svårt att hantera döden och inte klarade av att arbeta kvar 
medan andra sjuksköterskor som arbetat inom barnonkologin under flera år till slut lärt sig 
hantera och acceptera döden. De beskrev vidare döden som naturlig och vanligt 
förekommande på avdelningen och sjuksköterskor distanserade sig därför från emotionellt 
engagemang till de mest kritiskt sjuka barnen och deras familjer (ibid.). Grey och Smith 
(2008) beskrev ytterligare i sin studie att miljön inom barnonkologin kan vara gripande och 
upprörande de gånger det inte fanns hopp för barnet att blir friskt och enda möjligheten var att 
ge palliativ vård, det var därför nödvändigt för sjuksköterskor att hitta sätt att hantera döden.    
  
Behovet av stöd  
Behovet av stöd för sjuksköterskor inom barnonkologin återkom i flera artiklar, förklaringen 
till det, menade sjuksköterskor, kom av den komplexa vården samt de allvarliga 
omständigheterna arbetet inom barnonkologin innebär. (Gallagher & Gormley 2009; Linder 
2009; Altounji, Morgan, Grover, Daldumyan & Secola 2012; Zander, Hutton & King 2012; 
Borhani et al. 2013; Gibson et al. 2013; Conte 2014). 
 
I flera studier uppgav sjuksköterskor att genom att prata med sina kollegor kunde de få utlopp 
för sina känslor och på så sätt lätta på den känslomässiga bördan (Conte 2014; Linder 2009). 
Stödet gjorde det möjligt för sjuksköterskor att utföra en god omvårdnad trots de 
känslomässigt starka situationerna som uppkom inom arbetet (Conte 2014). I Linders artikel 
(2009) lyfte sjuksköterskor vikten av att få dela med sig av och samtala kring sina upplevelser 
för att på så sätt kunna släppa taget om sina tankar när de lämnade arbetet. En sjuksköterska i 
Zander, Hutton och King (2012) berättade om hur familj och vänner upplevde jobbet inom 
barnonkologin som deprimerande och komplicerat vilket gjorde det svårare för sjuksköterskan 
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att använda dem som ett lämpligt stöd. En annan sjuksköterska från samma studie erfor 
däremot att familj och vänner fungerade som ett stöd och en möjlighet att komma ifrån 
tankarna på arbetet men fann också stöd och tröst på arbetsplatsen av en kollega 
sjuksköterskan kunde anförtro sig till (ibid.). Genom reflektion med kollegor men även 
umgänge utanför arbetsplatsen kunde sjuksköterskor återfå sin glädje till sitt arbete och 
möjlighet att fundera över vad som fick dem att stanna kvar inom barnonkologin (Altounji et 
al. 2012).     
 
Sjuksköterskor med mindre erfarenhet beskrev hur mer erfarna sjuksköterskor var ett 
stödsystem för dem och hade en betydande roll i arbetet (Conte 2014; Linder 2009; Gibson et 
al. 2013). I Linders artikel (2009) berättade nyexaminerade sjuksköterskor om hur de kände 
ett stort behov av stöd från de mer erfarna sjuksköterskorna då de inte bara behövde komma 
in i rollen som sjuksköterska utan även rollen som sjuksköterska på en barnonkologisk 
avdelning där det krävs specifika kunskaper. De berättade vidare att de fick stöd och hjälp i 
det kliniska och komplexa arbetet och att de erfarna sjuksköterskorna alltid fanns tillgängliga 
för att svara på frågor men fick även hjälp till att själv försöka ta reda på svaret. Detta 
resulterade i ökad kunskap och självförtroende hos de nya sjuksköterskorna (ibid.).  
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarna har valt att göra en litteraturöversikt utifrån Fribergs metod då metoden är lämplig 
för att få en överblick om kunskapsläget inom det valda området (Friberg 2012, s. 133). De 
valda artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och resulterade sedan i en beskrivande 
översikt (ibid.). Författarna skapade, förutom en översiktstabell över de utvalda artiklarna, 
även ett dokument för varje artikel som ett stöd i analysarbetet (Whittemore & Knafs 2005 se 
Friberg 2012, s. 140). 
 
Då det fanns begränsad forskning inom ämnet om sjuksköterskors upplevelser av att arbeta 
med cancersjuka barn valdes därför både kvalitativa och kvantitativa artiklar till studien. 
Kvalitativ forskning grundar sig på ett litet antal individer och resultatet går på djupet och 
gäller specifika miljöer. Kvantitativ forskning grundar sig istället på ett stort antal individer 
och resultaten kan vara mer generella (Olsson & Sörensen 2011, s. 18). 
 
För att få fram relevanta artiklar som svarade på syftet gjordes systematiska sökningar i två 
olika databaser. Cinahl som enligt Östlundh (2012, s. 68) är en omvårdnadsdatabas, dessutom 
användes även Medline. Trunkering användes för att få med alla former av böjningar av ord, 
genom att ta hjälp av de booleska termerna AND och OR kunde sökningen utökas med fler 
ord. Avgränsningar som gjordes var artiklar publicerade mellan åren 2008-2019, vara skrivna 
på engelska samt vara peer reviewed. Flera av artiklarna återkom i de två olika databaserna 
vilket kan betraktas som att sökningarna var relevanta för studiens syfte men kan också ses 
som en svaghet då dubbletterna ej redovisas (bilaga 3). Det kan göra det svårt för läsaren att 
följa med i sökhistoriken. Att enbart två databaser användes kan även ses som en svaghet då 
möjligheten att hitta fler relevanta artiklar begränsades. 
 
I de kvalitativa artiklarna fanns många citat vilket upplevdes som positivt av författarna då de 
inte behövde göra en tolkning av texten. I en del artiklar var det inte enbart sjuksköterskor 
som deltog i studien, författarna har dock valt att inkludera dessa men enbart redovisa 
sjuksköterskornas upplevelser. Resultatet i litteraturstudien bygger på artiklar från: USA 
(n=5), Storbritannien (n=2), Australien (n=1), Kanada (n=1), Iran (n=1), Italien (n=1), och 
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Togo (n=1). Det kan ses som en styrka i studien att resultatet baseras på data från flera länder 
och deras olika perspektiv. Då flera av länderna har liknande levnadsvillkor som Sverige, 
ansåg författarna att resultatet med försiktighet kan vara överförbart i Sverige. Det kan även 
ses som en svaghet då ingen av artiklarna var gjorda i Sverige. Endast en av de valda 
artiklarna kunde uteslutas som en i mängden, då de fanns en del skillnader framförallt 
ekonomiskt.  
 
Valet att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar har i efterhand diskuterats av 
författarna om huruvida det varit mer lämpligt att enbart använda studier med kvalitativ 
ansats, då dessa lämpar sig bättre för studiens syfte. De kvantitativa artiklarna som valdes i 
studien svarar dock mot syftet men då den metoden som användes var enkäter ansåg 
författarna att det var svårare att tyda resultatet korrekt.  
 
Båda författarna har tidigare erfarenhet av att arbeta på en barnonkologisk avdelning och har 
på så sätt en viss förförståelse om sjuksköterskans upplevelse, det kan därmed innebära en 
viss risk att resultatet i studien omedvetet påverkas. Författarna har diskuterat detta och 
kommit fram till att det, oavsett förförståelse eller ej, finns en risk att omedvetet påverka 
resultatet genom hur de förstås. Ett sätt att motverka omedveten påverkan på resultatet är att 
medvetandegöra sin egen förförståelse och på så sätt säkras kvaliteten i studien (Olsson & 
Sörensen, 2011 s. 101). 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda cancersjuka 
barn på en barnonkologisk avdelning. I resultatet framkom att sjuksköterskor har 
uppfattningen om att den barnonkologiska avdelningen inte är som andra vårdavdelningar och 
ses därför som unik. Resultatet visade även att det komplexa arbetet inom barnonkologin 
bidrog till personlig utveckling hos sjuksköterskor och uppskattning över det egna livet. 
Sjuksköterskor upplevde att relationerna som bildades mellan dem, barnen och familjerna har 
en starkt emotionell påverkan på dem. Relationerna kan försvåra deras känslohantering och 
det krävs ett god relation med familjen för att sjuksköterskor skall kunna uppleva att de utför 
en god omvårdnad. Sjuksköterskor behövde då hitta sätt att hantera sina känslor genom 
individuella strategier och på så sätt kunna göra ett bra arbete. Arbetet inom barnonkologin 
kräver även stödsystem enligt sjuksköterskor, i form av samtal och reflektion med kollegor 
och ibland även familj och vänner.  
 
Relationer  
I studiens resultat framkom vikten av att sjuksköterskor skapar goda relationer till barnet och 
familjen. På liknande sätt beskriver också Trajkovski, Schmied, Vickers och Jackson (2012) 
vikten av en god relation där barn och familj vårdas som en helhet. Vården av sjuka barn skall 
ske utifrån en familjecentrerad omvårdnad där familjen har en viktig roll (Hallström 2015, s. 
27). Hallström (2015, ss. 27-28) menar att barnets omvårdnad inte bara skall utgå från både 
barnet själv utan också från familjens behov där föräldrar ofta har en önskan om att vara 
delaktiga i de beslut som tas. Genom goda relationer med föräldrar upplevde sjuksköterskor 
att det var lättare att involvera dem i barnets omvårdnad och på så sätt skapas ett gott 
samarbete. I en studie av Hillard och O´Neill (2010) beskrev sjuksköterskor att det var viktigt 
att föräldrarna var trygga och lugna, då föräldrarnas känslor kan överföras till barnet. 
Resultatet visar även att relationerna mellan sjuksköterskan och föräldrarna kunde vara 
komplicerad och påverka sjuksköterskor både negativt och positivt. Vidare har de relationer 
sjuksköterskor upplever som mindre bra visat sig vara en av de största orsakerna till 
arbetsrelaterad stress hos dem (Gallagher & Gormley 2009). De goda relationerna fick istället 
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sjuksköterskor att känna mening och glädje i sitt arbete och yrke (Conte 2014). Vid all vård av 
barn inkluderas familj och anhöriga och därför blir fokus på fler än bara patienten själv. Vid 
vård av vuxna skapas en relation med den sjuka patienten där full fokus ligger på enbart 
denna person (Davis, Fothergill-Bourbonnais & McPherson 2017). Relationerna kan se olika 
ut och i en studie av Tanay, Wiseman, Roberts och Ream (2013) beskrivs att humor mellan 
sjuksköterskor och patienten är ett bra sätt att skapa en god relation med den vuxna patienten. 
Patienten kan försöka hjälpa sjuksköterskorna att klara av den tuffa miljön arbetet innebär och 
på så sätt blir stämningen mindre allvarlig och patienten känner sig mer hemma. Det är dock 
viktigt att sjuksköterskor behåller sin professionalitet och humorn skall anpassas och vara 
lämplig för situationen (ibid.). Att använda humor i arbetet skulle troligtvis även kunna vara 
överförbart för sjuksköterskor vid vårdandet av barn.  
 
Behov av stöd 
Resultatet visade att det fanns en osäkerhet bland sjuksköterskor med mindre erfarenhet både i 
att finnas som ett stöd för föräldrarna men också i det kliniska arbetet. Efter tid med övning 
och nyvunnen kunskap blev dock sjuksköterskor mer trygga och självsäkra i sitt arbete 
(Linder 2009; Gibson et al 2013). Tryggheten i att hantera det kliniska arbetet överskuggas 
dock av tankar och oro över det sjuka barnet. Sjuksköterskorna beskriver att de ständigt bär 
med sig dessa tankar och har ett behov av både stöd och strategier för att hantera oron, behålla 
sin professionalitet samt fungera i det vardagliga livet (Rheingans 2008). I en studie av de 
Boer, van Rikxoort, Bakker och Smit (2012) beskrev sjuksköterskor att efter svåra händelser 
kunde de vända sig till kollegor, familj eller vänner för att få stöd. Detta stöder föreliggande 
studies resultat där sjuksköterskor berättar på liknande sätt om hur familj och vänner fungerar 
som ett stöd men också hur det även kunde vara tvärtom. Att det finns stödfunktioner inom 
vården för sjuksköterskor och sätt att hantera sina känslor är av betydelse för deras egen hälsa. 
Dock beskrev sjuksköterskor i Batista dos Santos et al. (2017) studie att det finns brister på 
just detta och att det är vanligt inom sjukvården att den kunskapen saknas.  
 
Strategier 
I föreliggande arbetes resultat framkom det enligt flera sjuksköterskor att det svåraste att 
hantera känslomässigt var döden, detta gällde främst sjuksköterskor med lite erfarenhet. De 
mer erfarna sjuksköterskorna hade under sin tid inom yrket lärt sig att hantera sina känslor 
och på så sätt hantera döden bättre (Kpassagou & Soedje 2017). Arbetet på en barnonkologisk 
avdelning är känslosamt på många sätt vilket visar sig i studiens resultat. Sjuksköterskorna 
beskrev även det som ett privilegium att få vara nära dessa barn och deras familjer och de 
skapar ofta relationer som varar efter barnets sjukdomstid (Klassen, Gulati & Dix 2012). I 
studien av Nel och Jayln (2008) beskrev sjuksköterskor också att det nära arbetet med 
patienten är tillfredsställande och att de relationer som skapas är belönande för sjuksköterskor. 
Samtidigt upplevde sjuksköterskor att det är ett tungt emotionellt arbete där de känner 
frustration, oro och ledsamhet. Nel och Jayln (2008) beskrev ytterligare i sin studie vikten av 
att sjuksköterskor tar hand om sig själva för att kunna fortsätta ge en god omvårdnad.   
 
Reflektion kring vårdandet och hållbar utveckling 
Författarna anser att det är viktigt att få kunskap kring sjuksköterskors upplevelse av att vårda 
cancersjuka barn. Barn som drabbas av cancer har en lång och tuff behandling framför sig och 
behöver få en trygg och säker första upplevelse av sjukvården. Från denna studies resultat 
framkom det att sjuksköterskor ser barnonkologin som en unik avdelning och skiljer sig från 
andra avdelningar och det ställs därför speciella krav på sjuksköterskor. De behov och 
förutsättningar som finns kan se annorlunda ut och så även de resurser som finns. Inom 
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barnonkologin är det många grundutbildade sjuksköterskor som arbetar, även nyexaminerade 
och den specialiserade kunskap som krävs fås inte under utbildningens gång. Det bör finnas 
en vilja från sjuksköterskor att skaffa den kunskapen som saknas för att sedan tillsammans 
med erfarenhet kunna göra sjukhustiden så bra som möjligt för barnen. Författarna menar då 
att det krävs ett engagemang och intresse från sjuksköterskor för att kunna ge barnen och 
familjerna en så bra vård som möjligt. Genom kunskap om sjuksköterskors olika upplevelser 
av vårdandet kan brister som finns inom barnonkologin förbättras. Resultatet visar även på 
vikten av relationerna mellan sjuksköterskor, barnen och familjen men också hur detta skapar 
ett mer känslofyllt och krävande arbete. Relationerna skapar dock goda förutsättningar för att 
sjuksköterskor skall kunna utföra en familjecentrerad vård där individuella behov tillgodoses. 
Alla barn och familjer är unika. Genom att få en inblick kring hur sjuksköterskor upplever sitt 
arbete på en barnonkologisk avdelning kan eventuella förbättringsarbeten utföras för att skapa 
en så god arbetsmiljö som möjligt. Resultatet av denna studie visar att sjuksköterskors 
upplevelser av att arbeta på en barnonkologisk avdelning är likvärdiga utifrån valet av artiklar 
i studien, oberoende av vilket land vården utförs. Författarna anser därför att resultatet kan 
överföras i Sverige trots att ingen av artiklarna var härifrån.  
 
Med hjälp av att ta reda på sjuksköterskors upplevelser kan strategier tas fram utifrån det som 
anses vara problematiskt för dem. Fungerande strategier som arbetas fram kan möjliggöra att 
sjuksköterskor kan hantera emotionellt svåra situationer och inte riskera att försumma sin 
egen hälsa. Det pågår konstant forskning kring barncancer och tack vare det överlever fler 
drabbade barn idag än någonsin. Bara under de senaste fem åren har överlevnaden ökat från 
80 % till 85 % (Barncancerfonden 2017). Även barncancervården utvecklas och är under 
ständig förändring och sjuksköterskor måste därför hålla sig uppdaterade kring ny kunskap. 
Det kan i sin tur bidra till en tryggare och säkrare vård samt minska risken för vårdskador för 
barnet och familjen. Genom att vara mån om arbetskraften och skapa goda förutsättningar för 
sjuksköterskor kan det i längden bidra till en hållbar utveckling.   
 
 
SLUTSATSER 
På en avdelning där barnonkologisk vård utförs krävs specifik kunskap då vården är komplex. 
Det läggs ett stort ansvar på sjuksköterskor trots att många som arbetar på avdelningen saknar 
specialistutbildning och behöver därför få adekvat utbildning då det finns brist på kunskap 
inom pediatrik och onkologi. Genom utbildning och mer erfarenhet kan sjuksköterskor få ett 
bättre självförtroende vilket kan bidra till en förbättrad vård. Slutsatser av litteraturöversikten 
visar att en central del i vården av cancersjuka barn är att skapa goda relationer till barnet och 
familjen. På grund av sjukdomens allvarliga karaktär och att det är barn som vårdas är arbetet 
fyllt av blandade känslor. Känslor som oro, stress och hjälplöshet beskrivs tillhöra det dagliga 
arbetet. Trots att arbetet upplevs krävande av sjuksköterskor beskriver de också arbetet som 
givande och de upplever nya perspektiv på livet. Föreliggande litteraturöversikt ger en ökad 
kunskap i upplevelsen av att vårda cancersjuka barn och kan förhoppningsvis bidra till en 
medvetenhet kring de svårigheter sjuksköterskor upplever på en barnonkologisk avdelning 
och på sätt också leda till förbättring av vården. Ytterligare kunskap och forskning behövs 
inom alla områden i ämnet då det idag finns begränsad litteratur, trots att ett barn och dess 
familj drabbas varje dag, bara i Sverige.   
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Bilaga 2 
Granskningsfrågor för kvalitativ studier 
• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och av- gränsat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 
I så fall beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
• Hur har data analyserats? 
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet? 
• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden iså fall? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 
antaganden? 
 
Granskningsfrågor för kvantitativa studier 
• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och av- gränsat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 
I så fall beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklus- 
ionskriterier)? 
• Hur har data analyserats? Vilka statiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden iså fall, till exempel vad 
gäller generaliserbarhet? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 
antaganden? 
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Bilaga 3 
Översikt över analyserade artiklar 

Titel, författare, 
tidskrift, ursprung, 
årtal 

Syfte Metod Resultat Diskussion 

A Self-Care 
Retreat for 
Pediatric 
Oncology Nurses 
Altounji, D 
Morgan, H 
Grover, M 
Daldumyan, S 
Secola, R 
Journal of 
Pediatric 
Oncology Nursing 
2012 
USA 
 

Syftet med 
studien var att 
genom reträtt 
eller “flykt” läka 
deras post 
traumatiska stress 
och ge dem 
strategier för att 
hantera den stress 
de utsätts för 
dagligen.  
 

Kvantitativ. Vid 
utvärderingen 
användes Likert-type 
scale 5-poängsskala.  
Där deltagarna även 
fick lämna egna 
kommentarer.  
Deltagare: 64 
sjuksköterskor. 
 

Denna reträtt var 
positiv för 
sjuksköterskorna, de 
fick meditera, träna 
yoga och reflektera. 
Sjuksköterskorna 
kände sig uppskattade 
och de ansåg sig 
behöva denna reträtt 
för att återfå sin 
passion för arbetet. Det 
var också nyttigt att att 
lära sig 
copingstrategier för att 
orka. 
 

Sjuksköterskor inom 
barncancervården kan 
utsättas för 
överväldigande sorg 
och förlust vilket kan 
leda till stress och 
utbrändhet och genom 
att introducera 
avslappnande 
massage och yoga 
kunde detta vara till 
hjälp för 
sjuksköterskor att få 
mer energi och 
mindre stress på 
jobbet. 

Lived experiences 
of pediatric 
oncology nurses in 
Iran 
Borhani, F 
Abbaszadeh, A 
Mohsenpour, M 
Asadi, N 
Iranian Journal of 
Nursing and 
Midwifery 
Research  
2013  
Iran 

Syftet var att 
denna forskning 
skulle förklara 
sjuksköterskornas 
erfarenheter av att 
ta hand om barn 
på barnonkologi 
avdelningar för 
att identifiera de 
krav, bekymmer 
och 
begränsningar 
som finns. 
 

Kvalitativ studie. 
Fördjupade, 
ostrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor.  
Deltagare: 7 
sjuksköterskor. 
Barnonkologisk 
avdelning. 
 

En känslomässig 
relation skapas mellan 
sjuksköterskorna, 
patienterna och 
familjerna då det är 
långa sjukhusvistelser 
med bland annat 
återkommande 
behandlingsperioder. 
Barnens behov är av 
störst vikt och pga 
deras olika erfarenheter 
behöver barn med 
cancer mer stöd. 
Framgångsrik vård 
kräver att 
sjuksköterskor kan 
kontrollera sina 
känslor. Men i svåra 
situationer är det svårt. 
sjuksköterskor 
upplever att de behöver 
mer stöd och support.  
 

Det skapas en stark 
emotionell koppling 
mellan patient och 
sjuksköterska på 
grund av karaktären 
av cancer där det är 
långa 
sjukhusvistelser. 
Sjuksköterskan och 
patienten är under 
komplicerade 
omständigheter. 
Resultatet av denna 
studie kan vara 
användbar vid 
planering av 
interventionsprogram 
för att stödja 
sjuksköterskorna. 
Resultatet kommer 
även ligga till grund 
för framtida kvalitativ 
och kvantitativ 
forskning för att 
utvärdera olika 
aspekter av detta 
ämne som behöver 
stödjande, 
pedagogiska, ledande 
rådgivande insatser. 
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Sådana studier kan 
lyfta fram roller, 
begränsningar och 
krav som finns hos de 
onkologiska 
pediatriska 
sjuksköterskorna. 

The Lived 
Experience of 
Work-Related 
Loss and Grief 
Among Pediatric 
Oncology Nurses 
Conte, T M 
Journal of Hospice 
& Palliative 
Nursing 
2014 
USA 

Att beskriva 
erfarenheter av 
arbetsrelaterad 
förlust och sorg 
för sjuksköterskor 
inom 
barnonkologin. 
 

Kvalitativ studie. 
Ostrukturerade 
intervjuer. 
Deltagare: 11 
sjuksköterskor. 
Barnonkologisk 
avdelning.  
 

Sjuksköterskan 
upplever samhörighet 
med patienten och 
familjen, även med 
andra sjuksköterskor 
för att finna mening i 
arbetet och stöd. Detta 
skapar även förlust och 
sorg när barnet är 
färdigbehandlad eller 
dör. När 
sjuksköterskorna 
“gjorde allt de kunde” 
kände de sig mer 
tillfreds än när de 
kändes som att de 
“kunde gjort mer”. De 
upplevde även att de 
trots förlust var 
förväntat att bibehålla 
professionaliteten. De 
pressade bort känslorna 
för att kunna fortsätta 
arbeta. De blir trots allt 
positivt påverkade av 
omgivningen, i de stora 
hela. De lärde sig att 
uppskatta livet. 

Resultatet gav 
likheter mellan 
deltagarna men även 
med sjuksköterskor i 
andra liknande 
studier. Resultatet 
visade på några 
erfarenheter som är 
unika för just 
sjuksköterskor inom 
barnonkologin.  
 Men de menar även 
att det behövs vidare 
studier för att 
säkerställa effektiv 
stöd-hjälp för dessa 
sjuksköterskor. 
 

Perceptions of 
Stress, Burnout, 
and Support 
Systems in 
Pediatric Bone 
Marrow 
Transplantation 
Nursing 
Gallagher, R 
Gormley, DK 
Clinical Journal of 
Oncology Nursing 
2009 
USA 

Syftet var att 
undersöka 
uppfattningar av 
arbetsrelaterad 
stress och 
utbrändhet samt 
nuvarande 
stödsystem för 
sjuksköterskor.  

Kvalitativ studie. 
Icke-experimentiell 
design och MBI 
(maslach Bournout 
Inventory) 
användes som 
frågeformulär för 
att samla in data. 
Deltagare: 30 
sjuksköterskor. 

De rangordnade de 
mest arbetsrelaterade 
stressorer: 
kritisk sjukdom, 
bemanning, roterande 
skift eller scheman, 
döende patienter, 
krävande familjer och 
långa arbetstimmar. 
Enligt MBI var 
uppfattningen av 
utbrändhet: 
73.7 % måttlig till höga 
nivåer av känslomässig 
utmattning, 33.3 % 
måttliga nivåer 
”personlighetsförändrin 

Trots det 
påfrestande och 
stressiga miljön 
dessa 
sjuksköterskor 
utsätts för upplever de 
trots detta 
måttliga till höga 
nivåer av personlig 
prestation. 
Ytterligare studier 
är motiverade för 
att undersöka 
effekterna av stöd 
på arbetsnöjdhet, 
arbets förpliktelser 
och behållning av 
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g”, 50 % uppfattas som 
högpresterande trots 
kritisk sjukdom och 
krävande föräldrar. 

sjuksköterskorna i 
denna komplexa 
arbetsmiljö. 

Exploring the 
work of nurses 
who administer 
chemotherapy to 
children and 
young people 
Gibson, F 
Shipway, L 
Aldiss, S 
Hawkins, J  
King, W 
Parr, M 
Ridout, D 
Verity, R 
Taylor, R M 
European Journal 
of Oncology 
Nursing 
2013 
United Kingdom 

Det övergripande 
syftet var att ta 
reda på 
sjuksköterskans 
kunskap, attityd 
och tro kring att 
administrera. 
cytostatika.  
 

Kvantitativ och 
kvalitativ.  
Den Kvantitativa 
delen av studien 
gjordes genom ett 
frågeformulär som 
analyserades med 
hjälp av  
SPSS. Den kvalitativa 
delen i 
frågeformuläret var 
ställda genom öppna 
frågor. Deltagare: 295 
sjuksköterskor. 
Barnonkologisk 
avdelning. 
 
 

Det uppkom olika 
teman som attityder, 
bekymmer, stöd, 
utbildning och känslor. 
 Det som skapar mest 
oro vid administrering 
av cytostatika var bl a 
biverkningar, 
anafylaktiska och 
allergiska reaktioner 
samt bristande kunskap 
hos kollegor. Det fanns 
en större oro och 
ängslan hos de i 
personalen som var nya 
i arbetet med 
administreringen. Mer 
erfarna ssk kände sig 
mer  självsäkra och inte 
lika oroade och 
nervösa.  
Personliga skäl till 
osäkerhet kring 
administrering 
handlade om trötthet 
och stress. 

Den visar på hur nya 
ssk finner det svårt att 
axla 
cytostatikabehandling 
och var rädda, oroliga 
och nervösa för att 
göra fel. Erfarenhet 
och övning har en 
positiv inverkan. Det 
fanns dock 
fortfarande en oro 
men då främst över 
övergripande 
säkerhet, oro över 
systemet samt barnets 
påverkan. Det krävs 
mer kunskap och mer 
utbildning för att 
stödja ssk i 
arbetsuppg. 
Författarna menar att 
det kan finnas ssk i 
Storbritannien som 
adm. Cytostatika utan 
aktuell kunskap. 

Emotional labour 
and the clinical 
settings of nursing 
care: The 
perspectives of 
nurses in East 
London 
Gray, B Smith, P 
Nurse Education 
in Practice 
2009 
United Kingdom 
 

Syftet är att 
undersöka de 
tysta känslorna 
hos 
sjuksköterskor på 
olika kliniska 
enheter för att 
kunna utföra 
färdigheter, 
åtgärder och 
förmågor som 
krävs för 
emotionellt arbete 
och 
”uppmärksamma” 
bättre 
dokumentation av 
empirisk och 
evidensbaserad 
forskning. 

Kvalitativ. 
Djupgående 
halvstrukturerade 
intervjuer. 
Studien genomfördes 
på tre olika områden. 
Sjuksköterskor 
verksamma inom 
barnonkologin 

Inom barnonkologin 
stöter sjuksköterskorna 
på död, livets slut och 
måste därför lära sig att 
hantera detta. 
Relationen som skapas 
mellan sjuksköterskan 
och familjerna gör att 
de lätt blir fästa vid 
varandra. De starka 
banden skapar ilska 
och förtvivlan i olika 
situationer. Upplever 
att känslorna inte 
behandlades och 
stöttades utan att 
sjuksköterskor bör 
hålla sin frustration 
inne. Sjuksköterskorna 
menar att barncancer är 
en långvarig och 
smärtsam händelse för 

Denna studie har gett 
sjuksköterskorna 
möjlighet att engagera 
sig och reflektera 
kring sina känslor och 
hur de hanterar dem i 
olika situationer. 
Detta är viktigt för att 
kunna förebygga 
utbrändhet som i sin 
tur kan leda till att 
många försvinner från 
yrket.  
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alla involverade. 
Sjuksköterskor 
hanterar sin egen och 
patientens känslor och 
bör komma till rätta 
med de svåra processer 
som är en oundviklig 
del vad gäller i 
omvårdnad inom 
barnonkologin. De 
speciella 
omständigheterna på en 
barncanceravdelning 
kan skapa emotionell 
utbrändhet vilket i sin 
tur gör att de inte 
känner något för sig 
själva. Trots detta kan 
de säga de rätta sakerna 
men utan innebörd. 

Health Care 
Provider´s 
Perspektives 
About Workning 
With Parents of 
Children With 
Cancer: A 
Qualitative Study 
Klassen, A 
Gulati, S 
Dix, D 
Journal of 
Pediatric 
Oncology Nursing 
2012 
Kanada 

Syftet med 
studien var att 
beskriva de 
viktigaste 
arbetsrelaterade 
kraven och 
fördelarna med 
att arbeta nära 
föräldrar på en 
barnonkologisk 
avdelning ur 
vårdgivarens 
perspektiv. 
 

Kvalitativ studie 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
genomfördes. 
Deltagarna ombads 
beskriva händelser 
eller situationer som 
de fann antingen 
krävande eller 
belönande.  
Deltagare:Totalt33 
stycken varav 9 
sjuksköterskor. 
Urvalet gjordes på 
fyra olika 
barncancercentrum i 
Kanada. 
 
 

Under krav 
identifierades så 
kallade nyckelkrav, 
dessa var: komplexa 
familjer, 
föräldraegenskaper, 
olika konflikter  och 
kommunikation. De 
beskriver att det ställs 
högre krav på 
vårdpersonal som 
möter familjer med 
exempelvis separerade 
föräldrar, 
socioekonomiska 
problem. Detta blev 
frustrerande för 
personalen och tog mer 
tid och kraft. Liksom 
arga och oförskämda 
föräldrar som ställde 
högre krav. De 
belöningar som 
framkom var bland 
annat föräldrars 
tacksamhet mot 
vårdpersonalen och 
deras långvariga 
relationer. 
Vårdpersonalen angav 
att det var belönande 
att lindra lidande och 

Eftersom stress kan 
bidra till utbrändhet 
behövs forskning som 
fokuserar på 
identifiering av 
specifika stressorer 
innan lämpliga och 
effektiva insatser för 
att stödja 
vårdpersonal. En 
mycket bättre 
förståelse behövs 
därför av både de 
negativa och de 
positiva aspekterna av 
jobbet ur perspektivet 
för alla medlemmar i 
det multidisciplinära 
teamet på barn 
onkologiavdelning. 
Vår studie belyser 
några av de viktiga 
arbetsrelaterade 
kraven och 
belöningarna som 
rapporterats och det 
nära samarbete med 
föräldrarna för att ge 
vård till barn med 
cancer. 
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stödjande. Liksom små 
saker som att se till att 
familjerna hade det så 
bekvämt som möjligt. 
 

Helth 
practitioners´ 
emotional reaction 
to caring for 
hospitalized 
children in Lomé, 
Togo: a pualitative 
study 
Lodegaéna 
Kpassagou, B  
Messanh 
Agbémélé Soedje, 
K 
BMC Health 
Services Research 
2017 
Togo 

Syftet var att 
undersöka vilka 
emotionella 
stressorer som 
uppstår för 
sjukvårdspersonal 
som arbetar inom 
barnonkologin. 
Även vilka 
strategier som 
finns. 
 

Kvalitativ 
tvärsnittsstudie med 
observationer och 
individuella 
intervjuer.  
Deltagare: 21 stycken 
varav 9 
sjuksköterskor som 
arbetade på ett stort 
sjukhus i Lomé men 
fokus på de som 
arbetade inom 
barnonkologin. 
 
 

De emotionella 
utmaningarna 
vårdpersonalen främst 
möttes av var ilska och 
frustration över bristen 
på utrustning, 
emotionell stress över 
att en behandling inte 
skall vara lyckosam, att 
meddela familjerna 
dåliga nyheter och brist 
på copingstrategier. 
 

Denna vården kan 
skapa starka känslor 
av ilska och 
hjälplöshet framförallt 
på grund av att det 
inte finns tillräckligt 
effektiv utrustning för 
att hjälpa patienterna. 
Detta resultat visar 
hur viktigt det är att 
sjukhusen har de 
resurser som behövs 
för att kunna ge bästa 
möjliga vård. Även 
att vårdpersonalens 
copingstrategier 
behövs förbättras. 

Moral distress in 
nurses in oncology 
and haematology 
units 
Lazzarin, M 
Biondi, A 
Di Mauro, S 
Nursing Ethics 
2012 
Italien 
 
 

Syftet var att få 
ett resultat på 
frekvens och 
intensitet av 
moraliska 
svårigheter som 
upplevs av 
sjuksköterskor. 
 

Kvantitativ. 
Mätinstrument: Moral 
Distress Scale-
Paediatric Version 
(MDS-PV). Data 
analyserades med 
användning av SPSS. 
Deltagare: 156 
sjuksköterskor. 
Barnonkologisk 
avdelning.  
 
 

Många av dessa 
svarade att anledningen 
var att det är väldigt 
tufft både fysiskt och 
psykiskt att arbeta med 
dessa sjuka barn. 
Andra sa att det 
handlade om det 
moraliska. 
Omständigheter runt 
om gör det inte möjligt 
att arbeta på ett mer 
etiskt rätt sätt. De som 
jobbade heltid 
upplevde högre 
moralisk nöd än de 
som jobbade deltid.  
De som identifierades 
som mest frekvent 
jobbigt var: 
läkemedelshantering 
vid smärta och vid död, 
även centralt för 
enheterna var att 
familjerna inte ville att 
det skulle pratas om 
död med barnet, trots 
att de hade frågor. 

En start till fortsatta 
studier med hjälp av 
MDS-PV som 
instrument. Att arbeta 
på dessa avdelningar 
gör att det är omöjligt 
att undvika livets slut 
och smärta och det 
går inte att undvika 
relationerna som 
uppstår mellan 
sjuksköterskan och 
familjerna.    Med 
resultatet kan en vilja 
att fortsätta undersöka 
och utforska så att ett 
förebyggande jobb 
kan göras inför 
framtiden. 
 

Experiences of 
Pediatric 

Syftet var att 
undersöka den 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 

De beskriver 
avdelningen som unik 

Det fanns en 
medvetenhet om att 
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Oncology Nurses: 
The First Year of 
Hire 
Linder, L 
Journal of 
Pediatric 
Oncology Nursing 
2009 
USA 
 
 

levda 
erfarenheten av 
en nyexaminerad 
sjuksköterska på 
en 
barnonkologisk 
avdelning. 
 

intervjuer. 
Deltagare: 6 
sjuksköterskor. 
Barnonkologisk 
avdelning. 
 
 

på grund av 
intensiteten, den unika 
omvårdnadens som 
behövs och de 
relationer som skapas 
med känslor som ingår. 
De tycker att 
barncancerpatienter 
inte är lik andra 
patienter då det är 
sjukare, har mer 
mediciner, många 
behandlingar och olika 
procedurer. Barn är 
roliga att vårda men det 
skapar också mer 
utmanande känslor. 
Det blir en mer 
personlig relation, 
samma patienter 
återkommer ofta och 
lär känna patienten. De 
långa perioderna gör 
även att det finns en 
chans att lära känna 
hela familjen.  Det 
behövs en personlig 
utveckling för att 
kunna hantera döden. 
Reflektion över rollen 
som sjuksköterska och 
det personliga 
perspektivet på livet 
förändrades. De lärde 
sig att inte ta saker 
förgivet och uppskatta 
det man har.  

de befinner sig på en 
unik avdelning, med 
unika patienter, 
diagnoser och 
problem. Precis som i 
tidigare studier fann 
forskaren att de 
vanliga stressorerna 
som dykt upp i denna 
studien vad gäller att 
vårda barn med 
cancer där död 
inkluderas är de 
samma. 
 

Relationship 
Between Pediatric 
Oncology Nurses’ 
Management of 
Patients’ 
Symptoms and Job 
Satisfaction 
Rheingans, JI 
Journal of 
Pediatric oncology 
nursing  
2008 
USA 

Syftet var att 
beskriva 
relationen mellan 
sjuksköterskan, 
patientens 
symtom och 
arbetsnöjdhet.  
 

Kvantitativ.  
Frågeformulär.  
Mätinstrument: för 
patientens 
symtomskattning, 
NDISS (Nurses 
Distress Intervention 
for Symtoms Survey). 
För arbetsnöjdheten, 
 MJS (Measure of Job 
Satisfaction). 
Deltagare: 509 
sjuksköterskor. 
Barnonkologisk 
avdelning. 

De genomsnittliga 
antalet symtom som 
närvarade var 6 på en 
skala 0-7. Dessa 
symtom, där 
sjuksköterskorna 
upplevde ångest hade 
ett genomsnitt på 2,9 
av 4. Genomsnittliga 
antalet åtgärder var 
12,7 och effektiviteten 
på åtgärderna vad 2,5 
av 4. I arbets nöjdheten 
var genomsnittet 3,9 av 
5. De högsta poängen 

Vidare forskning kan 
undersöka effekterna 
av 
omvårdnadsåtgärder 
på sjuksköterskornas 
stressnivåer och 
efterföljande relation 
till 
arbetstillfredsställelse. 
Det kan även ge hjälp 
i val av 
omvårdnadsåtgärder. 
Denna studie bidrar 
till att beskriva 
nackdelarna inom 
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var personalens 
personliga- och 
standarden på 
omvårdnads nöjdhet. 
Lägst var belastningen. 
Det fanns några 
betydande variabler 
som spelade roll på 
resultatet som visade 
sig stämma överens, 
arbetsnöjdhet och 
sjuksköterskornas 
”ångest”, lokalisation 
och år och ”position” 
inom barnonkologin. 

barnonkologin och 
vilka metoder 
sjuksköterskorna 
använder sig av för att 
hantera patientens 
symtom. 
 

Exploring 
resilience in 
paediatric 
oncology nursing 
staff 
Zander, M  
Hutton, A 
King, L 
Collegian 
2013 
Australien 
 
 

Syftet var att 
utforska 
pediatriska 
onkologi 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
utveckling, deras 
motståndskraft 
och hur denna 
motståndskraft 
stärker förmågan 
att hantera 
arbetsrelaterade 
stressorer. 
 

Kvalitativ fallstudie.  
Halvstrukturerade 
intervjuer. 
Deltagare: 5 
sjuksköterskor. 
Barnonkologisk 
avdelning. 
 
 

De använde sig av sin 
erfarenhet för att 
hantera situationer 
under arbetstid och 
använde det för att 
bygga en 
motståndskraft, oavsett 
om erfarenheterna var 
positiva eller negativa. 
Motståndskraften 
utvecklas utefter de 
problem och 
utmaningar som 
sjuksköterskan möter 
inom detta jobb. 
Vårda barn som dör, 
arbetet med hela 
familjer, uppkomst av 
etiska problem, 
utförandet av 
procedurer och bevittna 
barnets försämring är 
de problem som var 
specifika för 
avdelningen och 
krävde motståndskraft. 
De upplevde även att 
det var viktigt med stöd 
från familjer och annan 
personal. Uppskattar 
livet och det man har. 

Att sjuksköterskorna 
på barnonkologi 
avdelningen hade 
strategier för att 
hantera situationerna 
men att forskarna 
upplevde att de kunde 
förbättras. 
Organisationsstödet 
bör underhållas och 
utvecklas.  
 
 

 

 


