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Sammanfattning    

Leukemi är en av de vanligaste cancersjukdomar som drabbar barn och kan orsaka en 

tuff period för ett barn i sin utveckling, samtidigt som föräldrar och familj påverkas 

genom anpassning till en ny vardag. Sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi 

blir en central roll för att lindra lidande och främja välbefinnande hos de cancersjuka 

barnen. Samtidigt ska sjuksköterskan finnas som stöd och tröst för familjen. Syftet med 

denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi 

utifrån sjuksköterskans-, föräldrars- och barnens perspektiv. Litteraturöversikt används 

som metod, där vetenskapliga artiklar söktes fram som besvarade syftet för 

examensarbetet. Elva vetenskapliga artiklar granskades och analysen resulterade i tre 

huvudkategorier; sjuksköterskans vårdande relation med barnen, föräldrars upplevelse 

av sjuksköterskans omvårdnad och sjuksköterskans användning av lek som 

kommunikationsmedel i omvårdnaden av barn med leukemi, med tillhörande 

subkategorier. Resultatet visar att barn uppskattar en god relation med sjuksköterskan 

som ökar deras trygghet och tillit för sin omvårdnad. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

blir smidigare med en god vårdande relation till barnen. Många föräldrar har en liten 

kunskap om sitt barns sjukdom vid första kontakt med sjukvården efter ställd diagnos. 

Föräldrar uppskattar sjuksköterskans information om sjukdomen där informationen 

anpassas utefter föräldrarnas förståelse. Föräldrar uppskattar delaktighet i deras barns 

omvårdnadsplan, som ökar deras trygghet för omvårdnaden från sjuksköterskan. Leken 

är ett viktigt kommunikationsmedel mellan sjuksköterskan och barnen. Barn kan lättare 

genomgå svåra processer med hjälp av distraktion av leken. Slutsatsen av resultatet 

visar på att lek är en central del för sjuksköterskan som arbetar med barn. 

Sjuksköterskans kunskaper i information och bemötande för ett barn och dess familj är 

kärnan i omvårdnaden. 

 

Nyckelord: leukemia, nursing, child. 
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INLEDNING 

I Sverige drabbas cirka 300 barn av en cancerdiagnos varje år, vilket kan motsvara att 

ungefär ett barn om dagen insjuknar i en cancerdiagnos (Barncancerfonden, 2017). 

Cancer är ett begrepp som väcker starka reaktioner hos människor, speciellt när det 

gäller hos barn eftersom de precis påbörjat sina liv och har hela livet framför sig. Barn 

ska få en förutsättning till att genomgå en normal tillväxt och pubertet samt ha en social 

utveckling efter sin cancersjukdom (Barncancerfonden, 2017). En av de vanligaste 

cancerformerna som drabbar barn är leukemi (Socialstyrelsen 2013, s. 37). 

 

En cancersjukdom leder till att barn får gå igenom tuffa behandlingar och biverkningar 

men även föräldrarna och hela familjen genomgår ett lidande med sitt barn. 

Sjuksköterskan får då en central roll i omvårdnaden hos det cancersjuka barnet, där hon 

ska lindra lidande och främja hälsa. Sjuksköterskan kan förhoppningsvis bidra till att 

anhöriga och patienten får en känsla av delaktighet genom att vårda och bemöta dem 

med värdighet och respekt (Svensk sjuksköterskeförening 2017, s. 3). Sjuksköterskan 

ställs då inför ansvaret att ge god omvårdnad till det cancersjuka barnet och samtidigt 

arbeta i team med föräldrarna, då de behöver få ökad kunskap kring sitt barns sjukdom 

och samtidigt få emotionellt stöd. 

 

 

BAKGRUND 

Leukemi 

Leukemi kan drabba både barn, vuxna och äldre, vanligen drabbas vuxna och äldre av 

kronisk leukemi medan barn drabbas av akut leukemi. Leukemi kan delas in i två 

huvudgrupper; akut- och kronisk leukemi, som sedan delas in i lymfatisk och myeloisk 

sort. I denna studie ligger fokuset på den leukemi som vanligen drabbar barn, det vill 

säga akut leukemi. Leukemi är en blodcancer som drabbar framförallt vita blodkroppar. 

Vid akut myeloisk leukemi är det de vita blodkropparna som befinner sig i förstadiet till 

att bli granulocyter som är sjuka. Vid akut lymfatisk leukemi är det andra vita 

blodkroppar, omogna lymfocyter, som drabbas av sjukdomen (Cancerfonden, 2019). 

Akut leukemi har i de allra flesta fall en god prognos och prognosen har bara blivit 

bättre senaste åren. Ungefär 80-90 procent av de barn som insjuknar i akut leukemi 

överlever sin sjukdom. Diagnosen ställs av läkare efter uppvisade symtom som trötthet, 

blekhet, bensmärtor, blåmärken som inte försvinner, infektionskänslighet samt svårläkta 

sår. Dessa symtom kan vara tecken på leukemi, dock behöver det inte vara det. 

Diagnosen ställs genom blodprov och sedan ett benmärgsprov. Lumbalpunktion är en 

undersökning som även kan behöva göras om misstanke finns om att leukemin spridit 

sig till centrala nervsystemet (Cancerfonden, 2019). Därefter startas behandling med 

cytostatika och beroende på vilken typ av akut leukemi som ett barn drabbats av, så kan 

behandling pågå under ett till två och ett halvt år. Även benmärgstransplantation kan 

förekomma som behandling vid akut leukemi (Barncancerfonden, 2017). Något som är 

av vikt vid cytostatikabehandling är att njurfunktionen kontinuerligt kontrolleras 

eftersom cytostatika kan påverka njurarnas funktion till det sämre, detta är den 

vanligaste komplikationen (Barncancerfonden, 2017).  
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Biverkningar som uppstår på grund av behandlingen är oftast mer påfrestande än de 

biverkningar som uppstår av själva sjukdomen. De biverkningar som uppstår av 

behandlingen kan yttra sig som kräkningar, håravfall och illamående. Det som blir extra 

komplext vid vård av barn är just det att de inte alltid kan uttrycka sina biverkningar, 

särskilt inte riktigt små barn som inte ännu lärt sig prata eller uttrycka exempelvis 

smärta så som vuxna kan göra. Alltså krävs det av sjuksköterskan att vara extra vaksam 

på nya biverkningar, eftersom det helt enkelt kan vara tecken på att sjukdomen 

förvärrats och i de allra flesta fall kräver någon typ av ytterligare behandling (Balliot, 

Morgan & Cherven, 2019). 

 

Sjuksköterskan 

Den legitimerade sjuksköterskans arbete ska bedrivas enligt vetenskaplig kunskap och 

med en humanistisk människosyn i det patientnära arbetet. Sjuksköterskan ansvarar för 

kliniska beslut som innehåller möjligheter att patienten förbättrar, återfår eller bibehåller 

sin hälsa. Omvårdnaden för en patient kan även innehålla hanteringsmodeller eller 

metoder för att patienten ska kunna hantera eventuella hälsoproblem, sjukdom eller 

funktionsnedsättning (Svensk sjuksköterskeförening 2017, ss. 4-6). En modell som kan 

underlätta för sjuksköterskan som arbetar med sjuka barn och deras familj är 

”Nottingham modellen” som innefattar två huvudbegrepp som är familjecentrerad vård 

och att vården skall bedrivas av sjukvårdspersonal tillsammans med barnet- och eller 

familjen (Smith 1995, ss. 23-26). Smith (1995, ss. 23-26) skriver att familjecentrerad 

vård innebär att hela familjen ses som en helhet där allas behov blir belysta och tas 

hänsyn till. När vården bedrivs tillsammans med ett barn och familjen kan de få en 

känsla av delaktighet och på sitt sätt bidra till vårdandet. Detta bygger på att ett barn 

oftast är som allra säkrast och tryggast i sin familjs närhet och om familjen i stort 

upplever sig sedda samt trygga och säkra i sjuksköterskans sällskap så kommer det 

troligen bidra till att det också överförs till deras barn. Detta kan skapa en god relation 

mellan sjuksköterskan och barn samt familj vilket underlättar vården av barnen och kan 

skapa ett lugn samt känsla av kontroll hos sjuksköterskan (Smith 1995, ss. 23-26). 

Nottingham modellen är ett hjälpmedel för vård av barn. Modellen ger en överblick om 

barns omvårdnad i praktiken och hur sjuksköterskan ska arbeta med barn och deras 

föräldrar. Modellen är strukturerad att användas internationellt och har använts i många 

år sedan den gavs ut (Smith 1995, s. 22).  

 

Sjuksköterskan som arbetar på avdelningar där cancersjuka barn vårdas är framförallt 

barnsjuksköterska, däremot finns det även grundutbildade sjuksköterskor som arbetar 

där. Därför kan det vara av vikt att belysa deras kompetensbeskrivning. Enligt deras 

kompetensbeskrivning så ska en barnsjuksköterska kunna vårda och möta alla barn i 

både sorg och glädje oavsett bakgrund, ålder, familj eller utvecklingsnivå. För att kunna 

optimera vården krävs en avancerad kunskap hos barnsjuksköterskan för att kunna 

vårda hela familjen och ha tillräckliga kunskaper för att stödja föräldrar till att tro på sin 

förmåga att kunna tillfredsställa sina barns behov. Vården baseras på teoretiska 

kunskaper och praktiska färdigheter. Denna kompetensbeskrivning gäller även 

grundutbildade sjuksköterskor som arbetar med sjuka barn (Lundqvist 2015, s. 

31). Sjuksköterskan behöver kunna ta sig an stora utmaningar för att kunna vårda unga 

patienter med deras enskilda behov. Det handlar inte bara om att finnas där för att ge 

dem läkemedel som behövs utan det handlar även om att ge ett stöd generellt i barnens 
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liv, genom att stötta när barnen inte längre kan gå i skolan och den psykosociala 

påfrestningen som barnen kan lida av, exempelvis att inte kunna vara med sina vänner 

eller hamna efter i utvecklingen (Balliot, Morgan & Cherven, 2019).  

Lagar för sjuksköterskan 

Lagar som sjuksköterskan har att förhålla sig till är bland annat hälso- och 

sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen 

Sjuksköterskan och all vårdpersonal har hälso- och sjukvårdslagen att förhålla sig till, 

där målet med hälso- och sjukvården är att ge god omvårdnad för att uppnå hälsa och 

välbefinnande samt att vården ska ges på lika villkor för hela befolkningen. Detta ska 

ingå vid vård av barn samt vuxen- och äldresjukvård. Vården ska bedrivas med respekt 

för varje enskild individs integritet, självbestämmande och värdighet, samt alla 

människors lika värde. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa och 

förebygga ohälsa. Vård ska bedrivas med god kvalitet och god hygienisk standard. 

Vården ska tillgodose patientens säkerhet och kontinuitet samt behov av trygghet. 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska vara lättillgängliga och vården ska bedrivas med en 

patientcentrerad grund, med hjälp av goda kontakter mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patienter (SFS 2017:30). 

 

Patientsäkerhetslagen 

Denna lag handlar om att patienter ska skyddas från vårdskador. Vårdskadorna 

definieras i sin tur som lidande, kroppslig eller psykisk skada och sjukdom samt 

dödsfall som vid rätt hantering vid kontakt med hälso- och sjukvården hade kunnat 

undvikas. Även allvarlig vårdskada kan uppstå och definieras som bestående eller en 

skada som gjort att patientens behov av vård ökat markant eller lett till att patienten 

avlidit (SFS 2010:659). 

 

Lagarna i relation till vård av barn 

Alla barn ska vårdas med lika värde, vilket innebär att vården ges med samma 

förutsättningar oavsett etnicitet, kön, ålder eller bakgrund. Barn ska även skyddas från 

skador eller sjukdom enligt lagen, detta innebär att komplikationer förebyggs samt att 

sjukdomstillstånd inte försämras. Dessutom ska sjukvårdspersonal främja hälsa och 

välmående. Sjuksköterskan ska därför ha en nära kontakt med barnet och dess familj för 

att kunna sträva efter att varje enskilt barn följer sin utveckling och inte riskerar att 

hamna i en lidande situation (SFS 2010:659). Vård av barn som bedrivs av legitimerad 

sjuksköterska ska vara av god kvalitet som kan relateras till en vård där barnets 

livsvärld, önskemål och behov framhävs. Barnets tryggaste punkt kan vara deras 

föräldrar eller närmast närstående, och sjuksköterskan bör därför se familjen som en 

helhet och ta hänsyn till hela familjens behov och önskemål samt inge trygghet (SFS 

2017:30). 
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Barn inom hälso- och sjukvården 

Historiskt började synen på sjuka barn med ett sjukdomsperspektiv träda fram i början 

av 1900-talet. Läkare började intressera sig för att ta reda på vad som var organiskt fel 

hos sjuka barn. Det var vanligt förr i tiden att barn kom in till sjukhusen för infektioner i 

främst luftvägarna och mag-tarmkanalen, men oftast fanns det inget botemedel och ett 

barns sjukhusvistelse varade inte länge (Enskär & Edwinson Månsson 2008, s. 23). 

Sedan i början av 1900-talet har hälso- och sjukvården för barn utvecklats positivt. Det 

var då som tanken att sjuksköterskor med en specialistutbildning för att vårda barn 

väcktes av en sjuksköterskekår. Sedan dess har även den medicinska utvecklingen och 

barns behov vuxit fram. Sjuksköterskan bör idag vara beredd på att vård av barn kan 

förekomma i sin yrkesutövning, dock innebär det inte att alla sjuksköterskor kommer att 

träffa på barn inom vården. Kunskaper kring omhändertagande av barnet och familjen 

blir grundläggande för att kunna ge rätt stöd. Bemötande och kommunikation med barn 

och dess familj är viktiga kunskaper för sjuksköterskor som arbetar inom 

barnsjukvården (Enskär & Edwinson Månsson 2008, s. 29). 

 

Barn som drabbas av långvariga eller kroniska sjukdomstillstånd har en regelbunden 

kontakt med hälso- och sjukvården. I samband med detta skapas oftast en relation 

mellan familjen och sjuksköterskan, vilket är av vikt för att kunna skapa en god 

omvårdnad (Ygge 2016, s. 117). Sjuksköterskan behöver ha kunskapen om att barn 

mellan 0-18 år inte är små vuxna utan människor i olika utvecklingsstadier. Barns olika 

utvecklingsstadier gör att de förstår och tolkar information på olika sätt beroende på 

deras mognadsgrad, detta kräver då att sjuksköterskan ska kunna möta och bedöma barn 

utefter deras behov. Det är även viktigt för sjuksköterskan att ha kunskaper kring vad 

som är normalt för barn i olika åldrar. Miljön är även en viktig faktor att anpassa för 

barn på sjukhus. I jämförelse med en vuxenavdelning är det viktigt att barn får en mer 

hemlikmiljö på sjukhuset. Det ska finnas en plats för hela familjen och ett lekrum samt 

utrymmen för äldre barn och tonåringar. Lekterapi och aktiviteter med exempelvis 

sjukhusclowner ger möjligheter till en stunds avslappning och skratt för barn på sjukhus 

(Ygge 2016, ss. 117-119). 

 

Omvårdnaden av sjuka barn innebär att sjuksköterskan behöver arbeta med en 

familjefokuserad omvårdnad. Omvårdnaden kan utgå ifrån två inriktningar; 

familjerelaterad och familjecentrerad. Den familjerelaterade omvårdnaden innebär att 

familjen ses som ett sammanhang men att fokuset ligger på patienten och exempelvis 

föräldrarna. I den familjecentrerade omvårdnaden ses hela familjen i en helhet och man 

fokuserar på hela familjen samtidigt (Hallström 2016, s. 27). Hallström (2016, s. 27) 

menar även att en barncentrerad vård ska tydliggöras då det är barnets bästa som ska stå 

i fokus för omvårdnaden. Svensk sjuksköterskeförening (2015) skriver att omvårdnaden 

ska utgå från barnets behov men även respektera familjens behov, eftersom alla 

medlemmar i en familj påverkar varandras liv och vården behöver betrakta familjen som 

en helhet. 

För barn kan en sjukhusvistelse uppfattas som traumatisk och skrämmande. Hur barn 

upplever sjukhusvistelser beror på exempelvis ålder, mognad och tidigare erfarenheter. 

Att komma till sjukhuset kan upplevas som en ny och okänd värld för barn. Föräldrarna 

blir då en viktig trygghetspunkt för sitt barn (Enskär & Edwinson Månsson 2008, s. 31). 

Barn som lämnas utan föräldrar blir även utan sin trygghet. Det är därför viktigt för 
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sjuksköterskan att involvera föräldrar i sitt barns omvårdnad. Föräldrar har en viktig roll 

i omvårdnaden av sitt sjuka barn, de är en viktig resurs för sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete då de känner sitt barn bäst och blir viktiga för omvårdnaden i 

hemmet när barnen skrivs ut från sjukhuset (Enskär & Edwinson Månsson 2008, ss. 34-

35). Barn är även i behov av att få veta vad som kommer hända och hur olika 

behandlingar och undersökningar går till (Edwinson Månsson 2008, s. 49). I hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står det att vården ska vara av god kvalitet och patientens 

behov av trygghet ska tillgodoses. Vidare menar lagen att varje enskild patient har rätt 

till information som är begriplig inför olika procedurer, detta gäller även barn som 

vårdas på sjukhus och ska genomgå undersökningar och behandlingar. Leken är ett 

viktigt kommunikationssätt som ger barn möjligheten att få kontroll över sin situation, 

behärska sina känslor och lära sig förstå den information barnet får, med hjälp av fantasi 

(Edwinson Månsson 2008, s. 50). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Leukemi är en av de vanligaste cancerformerna hos ett barn i Sverige 

(Barncancerfonden, 2017). Barn som drabbats av leukemi får genomgå svåra 

behandlingar och biverkningar som kan göra att sjuksköterskan ställs i ett mycket 

känsloladdat engagemang som i sin tur kan leda till svårigheter för sjuksköterskan i sitt 

arbete med omvårdnad av dessa barn. Det kan därför bli ett komplext arbete för 

sjuksköterskan som behöver tillgodose varje enskilt barns behov, då barn befinner sig i 

olika utvecklingsstadier och har olika behov. Samtidigt behöver föräldrar engageras i 

omvårdnaden med information, utbildning och stöd. I detta examensarbete kommer 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete framhävas ytterligare för att få med alla de 

väsentliga delarna som krävs vid omvårdnad för barn som drabbats av en 

cancerdiagnos. Genom att få ökad kunskap om sjuksköterskans omvårdnad av barn med 

leukemi kan det ge bättre förutsättningar till att utveckla omvårdnaden hos dessa barn. 

Det finns ingen tidigare sammanställning av sjuksköterskans omvårdnad till barn av 

leukemi, därför vill vi med denna litteraturöversikt fylla denna kunskapslucka. 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans omvårdnad av barn 

med leukemi utifrån sjuksköterskans-, föräldrars- och barnens perspektiv. 

 

METOD 

En litteraturöversikt gjordes enligt Friberg (2017, ss.141-151), som innebär att 

insamlande av data sker genom vetenskapliga artiklar. Tidigare forskning från olika 

vetenskapliga artiklar granskades, jämfördes och sammanställdes. 

 

Datainsamling 

Datainsamling gjordes med hjälp av sökningar via databaserna Cinahl, Medline och 

PubMed, där vi använde oss av sökorden leukemia och nursing och child. Samtliga 

sökorden översattes från svenska till engelska med hjälp av databasen Svensk Mesh 
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(Karolinska institutet, u.å). Sammanställning av sökhistoriken återfinns i bilaga 1. 

Cinahls egna sökordsdatabas, Cinahl subject headings, användes för att få fram olika 

relevanta ämnesord att använda i examensarbetets artikelsökning. De inklusionskriterier 

som användes i samtliga databaser var publiceringsdatum mellan 2010-2019, 

engelskspråkiga artiklar och att de skulle vara peer-reviewed. Artiklarna skulle handla 

om sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi. Exklusionskriterier var 

vetenskapliga artiklar med medicinskt syfte och vuxna människor som har haft leukemi 

som barn. Totalt gav alla tre databaser 495 träffar i artiklar, varav 189 titlar lästes och 

67 abstracts kontrollerades. Urval gjordes genom att läsa titlar och de ämnesord varje 

artikel hade för att se om de var likvärdiga för vår studie. Om en titel ansågs ha inverkan 

på studiens syfte, gick vi vidare och läste artikelns abstract. Alla abstracts valdes att inte 

läsas då rubrikerna bedömdes inte vara relevanta för examensarbetets syfte. Av de 67 

abstract som kontrollerades valdes 11 vetenskapliga artiklar ut som bedömdes vara 

relevanta för examensarbetet. Alla artiklar belyste både föräldrars-, sjuksköterskans- 

och barnens perspektiv kring sjuksköterskans omvårdnad. Majoriteten av alla artiklar 

framhävde främst barnens perspektiv kring omvårdnaden som utövades av 

sjuksköterskan. I nio av elva artiklar framhävdes barnens perspektiv, sju av elva artiklar 

framhävdes sjuksköterskans perspektiv och sex av elva artiklar framhävdes föräldrars 

perspektiv.  
 

Dataanalys 

Dataanalys av studiens artiklar gjordes med hjälp av Fribergs (2017, ss. 144-150) 

analyssteg, som innebär att strukturerat gå från helhet till delar som sedan ger en ny 

helhet och ger svar för studiens syfte. De elva artiklar som valdes kvalitetsgranskades 

individuellt med hjälp av Fribergs (2017, s. 147) kvalitetsgranskningsmodell (se bilaga 

2). Nio stycken artiklar var av kvalitativ design och två artiklar var av kvantitativ 

design.  Författarna till denna studie läste enskilt igenom varje artikel för att få en bättre 

förståelse över innehållet av varje artikel. Alla artiklar granskades upprepade gånger för 

en bättre uppfattning för de olika delarna och få ihop en helhet av innehållet. Viktiga 

stycken i resultat och delar som besvarade kvalitetsgranskningen, som till exempel 

tidskrift, etiskt godkännande, syfte och metod markerades för att lätt hitta och hantera. 

Sammanfattningar gjordes sedan av alla artiklar och jämfördes i likheter och olikheter, 

analyserna av alla artiklar sammanfattades i en översiktstabell (se bilaga 3). Alla 

resultatdelar i varje artikel lästes även individuellt av författarna och sorterade ut de 

delar som ansågs viktiga, sedan diskuterades alla artiklar tillsammans och resultatets 

kategorier och subkategorier trädde fram. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskning regleras av flera etiska lagar, riktlinjer och etiska principer. Den etiska 

utgångspunkten kommer däremot från forskaren själv, som kan bestämma en riktning i 

sin forskning, utefter de lagar och regler som konstruerats inom etik och forskning 

(Kjellström 2017, s. 59). I detta examensarbete har varje artikel granskats så att alla 

vetenskapliga artiklar är etiskt prövade och godkända. Forskningsetik blir nödvändigt 

inom studier som bedrivs med hjälp av deltagande från mänskliga individer eller andra 

levande väsen, där det blir viktigt att skydda deras integritet och rättigheter inom 

forskningsvärlden, och att de inte utnyttjas genom övertygande ord. Barn som deltar i 
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forskning har rätt till god och förståelig information, samt få respekt att inte behöva 

delta trots föräldrarnas vilja (Kjellström 2017, ss. 69-70). 

 

 

RESULTAT 

Studiens resultat består av tre kategorier och deras subkategorier som identifierades i 

litteraturöversikten, se tabell 1. Första kategorin belyser barnens perspektiv kring 

sjuksköterskans omvårdnad. I den andra kategorin belyses studien sjuksköterskans 

perspektiv och tredje kategorin belyses föräldrarnas perspektiv kring omvårdnaden som 

utövas av sjuksköterskan.  

Tabell 1. 

Kategorier Subkategorier 

Sjuksköterskans vårdande relation med 

barnen. 

- Betydelsen av kontinuitet för en god 

omvårdnad. 

- Sjuksköterskans närvaro hos barnet. 

- Sjuksköterskans information och stöd till 

barnet. 

Föräldrarnas upplevelse av sjuksköterskans 

omvårdnad. 

- Föräldrars kunskap om sjukdomen leukemi. 

- Föräldrars stöd till sitt barn genom 

sjuksköterskans undervisning och 

omvårdnadsplan. 

Sjuksköterskans användning av lek som 

kommunikationsmedel i omvårdnaden av 

barn med leukemi. 

- Stöd och tröst i leken. 

- Sjuksköterskans strategier för att 

kommunicera med barn med leukemi. 

- Kommunikation med teckningar. 

- Sjuksköterskans- och övrig vårdpersonals 

lek som en metod i att undervisa och stödja 

patient samt familj i omvårdnaden 

 

Sjuksköterskans vårdande relation med barnen. 

I kommande stycke presenteras den vårdande relationen mellan sjuksköterskan och 

barnen. Den vårdande relationen blir en betydelsefull del för barnens trygghet i sin 

omvårdnad. Det är genom den vårdande relationen som barnen får utrymme att uttrycka 

sina behov och känslor som blir värdefullt för sjuksköterskans arbete i den fortsatta 

omvårdnadsprocessen med barnet och familjen. 

 

Betydelsen av kontinuitet för en god omvårdnad 

I tre studier framkommer det att sjuksköterskan var den första vårdkontakten för barnen 

som diagnostiserats med leukemi och dennes familj. Resultatet från studierna menade 
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att en av sjuksköterskans främsta uppgift i omvårdnaden var att samtala och samla in 

information från barnen och familjen för att få en bättre förståelse kring barnens känslor 

om sin situation och upprätta en sjukvårdsplan, detta enligt föräldrarnas, barnens och 

sjuksköterskans perspektiv (Bovero, Giacomo, Ansari & Roulin 2018; Xie, Shan, Niu, 

Chen & Wang 2016; Albuquerque Soares, da Silva, Gallindo Cursino & Garcia Bezerra 

Goes 2014). Xie et al. (2016) menar dock att det är viktigt att sjuksköterskor samlar in 

information direkt från barnen för att få deras perspektiv samt känslor kring proceduren 

de genomgår. Detta gav sjuksköterskan värdefull information för utveckling av barnens 

fortsatta omvårdnad och vårdbedömningar. Bettle, Latimer, Fernandez och Hughes 

(2017) skriver i sin studie att sjuksköterskor beskrev vikten av att bygga en tillförlitlig 

relation med barnen och familjen men att fokuset befann sig i att lära känna barnens 

behov. 

 

I två studier som belyser barnens perspektiv framkommer vikten av en god kontinuitet 

som skulle förenkla kontakten mellan barnen och sjuksköterskan (Ångström-

Brännström & Norberg 2014; Bovero et al. 2018). Bovero et al. (2018) menar att 

sjuksköterskan ska visa engagemang i att ge god kontinuitet och samordning i 

omvårdnaden, utbilda barnen och familjen, tillhandahålla rådgivning och information 

samt avsätta mer tid för samtal. Ångström-Brännström och Norberg (2014) skriver att 

kontinuiteten med att träffa samma sjuksköterska flera gånger verkar stärka barnens 

förtroende för sjuksköterskan, enligt barnen själva. En god kontinuitet resulterar i en 

ökad trygghet och patienttillfredsställelse hos barn som drabbats av leukemi. Bovero et 

al. (2018) skriver att sjuksköterskor upplever ett bättre samarbete i barnets omvårdnad 

vid god kontinuitet, där barnens trygghet i att samtala, fråga frågor och få information 

från sjuksköterskor ökar. Kompetensen hos sjuksköterskor spelar en viktig roll för att 

säkerställa kontinuitet av hög kvalitet och en integrerad psykosocial trivsel i 

omvårdnaden. Sjuksköterskor som arbetar med en sjukvårdsplan kan optimera 

säkerheten och kvaliteten i omvårdnaden för barnen. En god kontinuitet visar på en 

bättre vårdande relation mellan sjuksköterskor och barn med leukemi (Bovero et al. 

2018). 

Sjuksköterskans närvaro hos barnet 

Ångström-Brännström & Norberg (2014) skriver utifrån barnens perspektiv att många 

barn uppskattar att spendera tid med sjuksköterskan. Barn uttryckte ofta en längtan efter 

sitt hem, efter den förälder som stannar hemma med syskon och deras normala vardag 

de hade innan de insjuknat i leukemi. Smärta, skrämmande behandlingar och se sina 

föräldrars oro var de obehag många barn uttryckte. Barn fann ofta tröst från sin familj, 

särskilt genom att vara nära sina föräldrar men även från syskon eller morföräldrar, men 

uttryckte också stor uppskattning för sjuksköterskans närvaro som extra tröst 

(Ångström-Brännström & Norberg, 2014). I Xie et al. (2016) studie framkommer det att 

de flesta barnen ville kommunicera med sjuksköterskor under en lumbalpunktion. De 

hoppas på att sjuksköterskan ska närvara vid deras sida och använda sig utav lugnande 

ord som tröstar, förklarar och uppmuntrar dem under den jobbiga proceduren. Många 

barn förväntar sig att sjuksköterskan ska hålla deras hand och lyssna noggrant på deras 

känslor (Xie et al. 2016). 

 

Barnen beskrev ofta föräldrarna som en distraktion vid olika undersökningar och 

behandlingar men att sjuksköterskan var en annan viktig hjälp att trösta barnen. 
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Sjuksköterskan är oftast den som nämns av barnen, som förklarar och informerar dem 

om de olika undersökningar och behandlingar de genomgår, eller vilken medicin de har. 

Barnen uppskattar att sjuksköterskan kombinerade humor i sina förklaringar och 

information (Ångström-Brännström & Norberg, 2014). I både Xie et al. (2016) och 

Ångström-Brännström och Norberg (2014) studie framkommer det att barn uppskattar 

de små samtalen med sjuksköterskan under olika behandlingar och procedurer, där 

dessa samtal gjorde att barnen kände sig avslappnade och smärtan minskade genom 

avledning av sjuksköterskans närvaro. 

 

Barn känner även sjuksköterskans närvaro genom att de får en signalknapp vid sängen 

som de kan trycka på och ringa efter hjälp. Signalknappen vid sängen innebär trygghet 

för dem och de visste att sjuksköterskan var vid deras sida, redo att ge dem en hand och 

hjälpa till att lindra smärta (Ångström-Brännström & Norberg, 2014). I intervjuerna i 

Ångström-Brännström och Norberg (2014) artikel beskriver barnen sjuksköterskan som 

snäll och tröstande. De älskade att se sjuksköterskan eftersom hon var väldigt 

omtänksam och de har henne vid sin sida när de behövs. Sjuksköterskan tog sig tid att 

sitta med barnen och prata med dem och det uppskattas mycket att barnen hade någon 

som lyssnar på dem när de berättar om skolan eller deras vänner. De sa även att när 

deras föräldrar inte kan stanna hos dem, fick de spendera tid med sjuksköterskan. Oftast 

fick de träffa samma sjuksköterska vilket skapar ett sammanhang som verkade stärka 

barnens förtroende för sjuksköterskan, detta medför att en vårdande relation skapas när 

sjuksköterskan vågar närvara i mötet med barnen (Ångström-Brännström & Norberg, 

2014). 

Sjuksköterskans information och stöd till barnen 

Barn med leukemi får genomgå svåra undersökningar, behandlingar samt biverkningar 

och är mer utsatta, än friska barn, att utveckla psykologiska förändringar exempelvis 

ångest och depression. Det blir då nödvändigt för sjuksköterskan att anpassa 

omvårdnaden för dessa barn (Lin, Zhou, Zhang & Huang, 2016). I Lin et al. (2016) 

resultat framkommer det efter intervjuer med barn att utbildning och vägledning med 

information från sjuksköterskan medför att barnen bättre kan anpassa sig till sin 

situation. Resultatet visar även på att sjuksköterskans information och utbildning till 

barn med leukemi ökar patientens förtroende för sin omvårdnad. 

 

I tre forskningsstudier, där alla har intervjuat barn med leukemi, framkommer det att de 

flesta barn önskar och söker efter information om undersökningar, behandlingar och om 

sjukdomen de har (Han, Liu & Xiao 2017; Xie et al. 2016; Witt et al. 2019). Barnen 

sökte efter information för att förstå sin ohälsa, behandlingar och prognoser när de var i 

tvivel. Barn uppskattar att få information om olika processer kring sin diagnos från 

sjuksköterskan. De upplever trygghet vid kontakt med sin sjuksköterska där de vågar 

ställa sina frågor och funderingar och när de fått sina svar upplever de mindre rädsla. 

Information från sjuksköterskor underlättar i vissa fall de psykologiska besvär barnen 

kan få (Han, Liu och Xiao, 2017). I Xie et al. (2016) studie beskriver att de flesta barnen 

hade en begränsad kunskap om lumbalpunktion. De känslor som kom upp innan 

undersökningen var rädsla för smärta och rädsla för döden. Många barn i den studien 

önskar få mer information av sjuksköterskan där de skulle förklara om lumbalpunktion 

på ett enkelt språk innan de genomgår undersökningen. Flertalet av barnen uppskattar 

dock information och stöd från sjuksköterskan, där barnens behov av respekt 
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tillgodosågs och en relation med en ömsesidig respekt skapades med sjuksköterskan. 

Barnen uttrycker ofta att de vill att sjuksköterskorna ska prata med dem samt ge dem 

information och inte enbart till föräldrarna, eftersom det är barnen som ska genomgå de 

olika procedurerna (Xie et al. 2016). 

 

Barn söker efter känslomässigt stöd vid ohälsa och sjuksköterskan var den som kunde 

bidra med mod till barnen genom kommunikation. De flesta barn är i behov av en god 

kommunikation och att få information från sjuksköterskan, som i sin tur leder till att 

ångest och oro reducerades (Han, Liu & Xiao, 2017). Barn som intervjuades i Witt et al. 

(2019) studie menar på att de söker efter socialt stöd och information som i sin tur blir 

viktiga strategier för dem att hantera sin sjukdom och dess utmaningar. Lin et al. (2016) 

menar att fysiologiska och psykologiska egenskaper kan reduceras med en målinriktad 

vårdplan som sjuksköterskan arbetar med, där stöd och uppföljning kan förbättra 

psykologiska problem hos barn som diagnostiseras av leukemi. Sjuksköterskan blir en 

viktig faktor i förmedlingen av trygghet hos barnen. 

Föräldrarnas upplevelse av sjuksköterskans omvårdnad 

Under kommande resultat framhävs föräldrarnas perspektiv om sjuksköterskans 

omvårdnad där de beskriver om hur mycket kunskaper förädlar har när deras barn blev 

diagnostiserade med leukemi. Även föräldrars uppskattning av information från 

sjuksköterskan om sjukdomen och dess olika undersökningar och behandlingar, som 

föräldrarna sedan kan informera och stödja sitt barn med. Genom en omvårdnadsplan 

kan sjuksköterskan främja barnens och föräldrarnas behov och önskemål, samtidigt som 

familjen involverades bättre i omvårdnaden. 

 

Föräldrars kunskap om sjukdomen leukemi 

I Aburn och Gotts (2014) artikel har fem av tolv föräldrar eftergymnasial utbildning och 

har ett gott psykosocialt befinnande. Alla uppger däremot att när deras barn fick 

diagnosen ställdes de inför mycket nytt. De beskriver det som att lära sig ett nytt språk 

med många olika termer som de inte förstår. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha 

kunskap kring detta för att kunna anpassa information utefter föräldrarna så att de 

förstår. I samband med att föräldrarna förstår, kunde de även vara mer delaktiga och 

förhoppningsvis få en känsla av kontroll. Aburn och Gott (2014) menar att det är av stor 

vikt att sjuksköterskan kan informera och att informationen faktiskt kommer från 

sjukvårdspersonal, då flera av föräldrarna berättar att de hittade information från 

allmänheten såsom webbsidor och liknande. Information från olika webbsidor gav dem 

en skrämmande syn på sjukdomen och i många fall felaktig information. Föräldrar 

beskriver även att de gärna vill få information om sjukdomen från sjuksköterskan för en 

bättre förståelse, dock ville de själva bestämma över hur mycket information deras barn 

ska få reda på. Det kan uppstå ett dilemma för sjuksköterskan eftersom det är barnet 

som vårdas och bör få all information som är av vikt för barnet. Däremot bör 

sjuksköterskan respektera och ta hänsyn till föräldrarnas önskemål då det är föräldrarna 

som känner sina barn bäst och troligen vet hur deras barn kommer reagera eller ta emot 

den information som ges (Aburn & Gott 2014). Xie et al. (2016) skriver att barnen ofta 

belyser att de gärna vill ha information från sjuksköterskan och att hen inte enbart ska 

prata med deras föräldrar. Detta var av vikt i deras förståelse och hantering av 

sjukdomen. Sjuksköterskan ställs då inför ett övervägande om hur information ska ges 
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och om det ska ges lika mycket till barnet och föräldrarna eller om informationen 

faktiskt ska anpassas efter föräldrarna eller barnets önskemål. Hänsyn måste även tas till 

att alla fall är unika, vilket innebär att sjuksköterskan få ta sig an varje enskilt fall 

öppensinnat (Xie et al. 2016). 

 

Föräldrars stöd till sitt barn genom sjuksköterskans undervisning och 

omvårdnadsplan 

I Xie et al. (2016) studie intervjuades ett flertal barn innan och efter en lumbalpunktion 

som var nödvändig att göra under behandling av akut lymfatisk leukemi. Huvudfokuset 

i studien reglerades utifrån tre kategorier; komplexa psykosociala förändringar, fysiska 

obehag samt multipla behov. Barnen har väldigt lite kunskaper kring lumbalpunktion, 

en del trodde att de skulle dö eller att det skulle vara ett mycket smärtsamt ingrepp. På 

grund av denna rädsla så önskar de flesta barnen att deras föräldrar skulle vara nära, 

dock fanns det inte möjlighet till det under själva ingreppet, vilket gav dem ännu 

starkare känslor av rädsla. Ett barn berättar att hen började skaka och svettas när det fick 

sitta själv bland sjukvårdspersonal som hade munskydd och vita rockar på sig. 

Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden och genom sjuksköterskans undervisning i 

hur föräldrar ska stötta sina barn under olika undersökningar och behandlingar, ökar 

föräldrarnas delaktighet i barnets vård. Många barn önskar dock att deras föräldrar ska 

få möjlighet att finnas bredvid dem och inte utanför behandlingsrummet. Barnen 

beskriver det som att ett tomrum uppstår när föräldrarna inte fanns till hands för barnen 

och att det skulle fyllas med hjälp av sjuksköterskans information till barnen om var 

föräldrarna befinner sig och när de får träffa dem igen. Detta behöver inte innebära att 

sjuksköterskan agerade som förälder eftersom det är näst intill omöjligt, däremot kunde 

sjuksköterskan bidra med trygghet samt stöd genom ökad information till barnen som 

medför att barnen får ökad delaktighet när föräldrar inte kan närvara med sitt stöd under 

olika behandlingar (Xie et al. 2016). 

I Bovero et al. (2018) artikel genomförs det intervjuer med föräldrar, generellt var 

största antalet föräldrar missnöjda över att omvårdnadsplanen som gjorts för deras barn 

var opersonlig eller inte anpassad efter varje enskilt fall. Utifrån den information som 

togs fram genom intervjuerna, upprättades en ny omvårdnadsplan kring varje enskilt fall 

och i samband med det gjordes nya prioriteringar av vad som ansågs som viktiga enligt 

sjuksköterskan. De nya prioriteringarna var primärt samråd mellan föräldrar och 

sjuksköterskan kring barnets diagnos, uppföljning av hjälp i föräldrarnas, barnens 

förändrade roller samt beslut som skall tas av dem när det gäller fortsatt vård och att 

hjälpa barnen att vara förberedda inför smärtsamma procedurer (Bovero et al. 2018). 

Lin et al. (2016) skriver i sin studie att de barn som diagnostiserats med leukemi hamnar 

i en komplex situation där deras liv förändras på flera olika plan. Varje barn är unikt och 

sjuksköterskan behöver därför anpassa omvårdnadsplanen ut efter varje enskilt barn. 

En ny omvårdnadsplan utformades av sjuksköterskan vilket gav förutsättningar till att 

omvårdnaden skulle vara av god kvalitet och leda till önskat resultat. Vårdkvaliteten 

kunde förbättras med hjälp av tvärvetenskapligt samarbete och med evidensbaserad 

praxis. Målet med omvårdnadsplanen var att föräldrar ska involveras mer i 

omvårdnaden och samtidigt få den kliniska bedömningen av biverkningar efter avslutad 

behandling för fortsatt vård i hemmet. Sjuksköterskan ansvarar för kontinuitet, 
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samordning samt utbildning till föräldrarna och där rådgivning samt uppföljning 

inkluderas. Detta gör att föräldrar och barnet får bättre förtroende till sin vård och 

känner en ökad trygghet till sin sjuksköterska som de kan vända sig till vid funderingar 

(Bovero et al. 2018). Bovero et al. (2018) skriver att om det skulle uppstå problem så 

krävs det från sjuksköterskan att ha kunskaper kring att kunna informera föräldrar om 

olika komplikationer som kan uppstå och i sin tur anpassa omvårdnadsplanen vid 

eventuella förändringar. Sjuksköterskan blev den första kontakten i vården som 

föräldrarna kan vända sig till och detta kan ge upphov till känslan av kontroll, inte bara 

för sjuksköterskan utan även för föräldrarna då det vet hur omvårdnadsplanen ser ut och 

vem de ska ta kontakt med när det behövs (Bovero et al. 2018).  

Witt et al. (2019) beskriver föräldrars upplevelser och uppfattningar kring hur det är för 

deras barn att klara av vardagen trots deras cancerdiagnos. En mamma beskriver att 

varje dag var en kamp inte bara för livet utan för enklare saker som att ta sig fram då 

hennes son blev buren överallt och fick sitta i vagn även vid fem års ålder. Ytterligare 

en mamma beskriver sin upplevelse av att se sitt barn utan några direkta vänner, då 

hennes son inte hade orken att umgås med andra barn i samma ålder. Det största minnet 

i dessa barns liv kommer kanske vara deras kamp om överlevnad. Föräldrarna spelar en 

stor roll för att inge hopp hos deras barn och i sin tur även sjuksköterskan som behöver 

vägleda föräldrarna i hur de ska gå tillväga i att stötta sitt barn.  

Sjuksköterskans användning av lek som kommunikationsmedel i 

omvårdnaden av barn med leukemi 

Under det kommande stycket beskriver resultaten leken som en central del i 

omvårdnaden för barn med leukemi enligt sjuksköterskans perspektiv. Leken 

underlättade för sjuksköterskans omvårdnadsarbete i att både kommunicera med barnen 

och samtidigt kunna stödja och undervisa hela familjen, därav blir leken som en del av 

omvårdnaden. Barn använde även leken som både en tröst och en metod att uttrycka 

sina känslor samt kommunicera med föräldrar och sjuksköterskan. 
 

Stöd och tröst i leken 

I fem forskningsstudier framkommer det om leken som ett av de viktiga 

kommunikationsmedlen mellan sjuksköterskor och barn diagnostiseras med leukemi 

(Witt et al. 2019; Han, Liu & Xiao, 2017; Ångström-Brännström & Norberg, 2014; 

Rindstedt, 2013; Albuquerque Soares et al. 2014). Leken används av barnen som ett sätt 

att hantera sin diagnos och dess svåra utmaningar. Genom att använda sig av humor och 

kreativa fantasilekar möjliggörs det för barnen med leukemi att möta de biverkningar 

diagnosen gav samt genomgå de svåra undersökningarna och behandlingarna (Witt et al. 

2019; Ångström-Brännström & Nordberg, 2014; Rindstedt, 2013). Witt et al. (2019) 

menar att sjuksköterskan nämner att barn med leukemi kan dra nytta av låtsaslek, 

eftersom barn ofta använder sig utav lek för att uttrycka sina känslor som rädsla och oro. 

De kunde få professionellt stöd för att hantera sin diagnos, behandling och många 

negativa upplevelser som smärta, rädsla och isolering som följde med cancern. En 

låtsaslekinsats blir ett barnorienterat alternativ för sjuksköterskor att stödja barnen. 

Barn finner tröst i att leka och de uppskattar lek tillsammans med andra barn på 

avdelningen. Dagarna blev roligare genom att socialisera sig med andra barn och att få 
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gå till lekterapienheten. Där har de tillgång till leksaker att leka med samt spela spel och 

leka om medicinska teman. De bedriver också konst och hantverk tillsammans med 

andra barn och den personal som arbetar där. Barnen menade på att vårdpersonalen kan 

göra sjukhuslivet så likt som deras normala skol- och hemmiljö. Leken blev en 

distraktion för barnen att glömma sjukhuslivet för en stund (Ångström-Brännström & 

Nordberg, 2014; Han, Liu & Xiao, 2017). Många barn hade dock begränsningar i att få 

leka med andra barn exempelvis infektionsrisk som gör att de blir tvungna och isolera 

sig i sina rum. Vid dessa tillfällen har barn ofta sina egna leksaker som de får leka med 

själva i sina rum och menade att de finner en tröst i att få använda sina egna leksaker 

hemifrån (Ångström-Brännström & Nordberg, 2014). I en intervju beskriver ett barn att 

han brukar använda sig utav sitt syskons gosedjur och leka med. Han menar på att om 

ingen kan trösta honom, tröstar han sig själv med leksaker som kom hemifrån 

(Ångström-Brännström & Nordberg, 2014). 

Sjuksköterskan framställs som snälla och tröstande av barnen. Barnen älskar att se dem 

och få tröst. I en intervju berättar ett barn att hon älskar sin sjuksköterska som finns där 

hos henne, spenderar tid och tröstade varje gång hon var på avdelningen. Särskilt 

tröstande var det när sjuksköterskan leker med barnen under undersöknings- och 

behandlingsprocedurer (Ångström-Brännström & Norberg, 2014). I två studier 

framkom det även att många barn har ett belöningssökande beteende hos 

sjuksköterskan, där de uppskattar belöningar de fick i gengäld av att visa gott samarbete 

och resultat vid olika procedurer (Han, Liu & Xiao, 2017; Xie et al. 2016). 

 

Sjuksköterskans strategier för att kommunicera med barn med leukemi 

Humor och skratt är ett av sjuksköterskans strategier att nå fram till barnen med sin 

information. Barn uppskattar när de får information och förklaringar i kombination med 

humor (Rindstedt, 2013; Ångström-Brännström & Norberg, 2014). Sjuksköterskan kan 

lekfullt använda sig utav roliga namn på maskinerna, exempelvis kallas en 

infusionspump för gaphals, teknisk utrustning som nålar kallas för fjärilar och handskar 

målas som häxor. Barnen uppskattar även när de tillsammans med sjuksköterskan 

namngav olika instrument, det gör att barnen får använda sin kreativitet och distraheras 

från skrämmande upplevelser (Rindstedt, 2013). Albuquerque Soares et al (2014) menar 

i sin studie att humor och glädje i en terapeutisk lek blev en resurs för hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskan kunde lättare närma sig barnens värld och få en 

bättre förståelse för barnets behov. Rindstedt (2013) skriver i sin studie att skämt i form 

av verbalt uppträdande är en vardaglig aktivitet på avdelningen. Sjuksköterskan och 

annan vårdpersonal var engagerad i kreativa improvisationer, samordnade lekar med 

barnen som involverade humor och föräldrar plockade även upp sjuksköterskans 

interaktioner med barnen som till slut gör att de använder samma ord som 

sjuksköterskorna har på olika instrument. 

Vid lumbalpunktion visar barn stress och rädsla för att genomföra undersökningen. 

Sjuksköterskor får då använda strategin att administrera lustgasinhalation till barnen 

medan de tillsammans uppfann en historia. Sjuksköterskan frågar i förväg vilket typ av 

historia barnen vill lyssna på och de kunde låtsas att de var på en annan plats än på 

sjukhuset, exempelvis en nöjespark. Denna strategi distraherar barnen från en hemsk 
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upplevelse av lumbalpunktionen och många barn uttrycker uppskattning för detta efter 

undersökningen (Rindstedt, 2013). 

En annan strategi sjuksköterskan använder var en typ av rollspel med barnen. Innan en 

behandling får barnen exempelvis utföra samma behandling fast på en docka. Barn får 

se sjuksköterskan applicera ögondroppar eller en nålprocedur på en docka, sedan får 

barnen själva imitera samma procedur på dockan innan de själva får behandlingen. 

Detta rollspel medför att barnen utvecklar en sorts rutin med framsteg att få 

behandlingar utan att göra motstånd och sjuksköterskans arbete kan lättare utföras 

(Rindstedt, 2013). 

 

Kommunikation med teckningar 

I Ångström-Brännström och Norberg (2014) studie framkommer det att barnen använde 

sina teckningar i att kommunicera och förmedla sina känslor och upplevelser. 

Målningarna blir ett kreativt sätt för barnen att kommunicera med sjuksköterskan och 

föräldrarna. Många barn var små och har ett begränsat ordförråd vilket gör det svårt för 

dem att hitta rätt ord. Med hjälp av att rita och måla blev det ofta lättare för barnen att 

uttrycka sina känslor. Ångström-Brännström och Norberg (2014) menar att teckningar 

blir ett bra verktyg för att kommunicera med barnen och få tillgång till små barns tankar 

samt känslomässiga uttryck. Detta underlättar för sjuksköterskan och föräldrarna till att 

trösta barnen. Barnens teckningar gav även föräldrarna en djupare förståelse för deras 

upplevelser och känslor. 

I en intervju av Ångström-Brännström och Norberg (2014) gjorde ett fyra år gammalt 

barn en teckning som beskriver hans upplevelse av sjukhusvistelsen. Det visade på 

känslor som var skrämmande, exempelvis kring de undersökningar han var tvungen att 

tåla och en ritning på hans rum där han blev isolerad på grund av infektionsrisk. På sin 

teckning visar han även sina föräldrar som han fann tröst ifrån vid obehagliga 

procedurer. Albuquerque Soares et al. (2014) menar att sjuksköterskan bör ge barn 

möjlighet att leka i den utvecklingsnivå de befinner sig på under deras vård. En resurs 

som dock passar de flesta barn var målningar och teckningar som hjälpte till att ge 

barnen en bättre upplevelse på sjukhuset. 

 

Sjuksköterskans- och övrig vårdpersonals lek som en metod i att undervisa och 

stödja patient samt familj i omvårdnaden 

I två studier skriver de om de symtom som uppstår hos barn med leukemi, så som 

trötthet, smärta, illamående och kräkningar som dagligen försvårade för barnen att leka 

(Witt et al 2019; Arpaci & Kilicarslan Toruner, 2016). Barnen riskerar att bli 

deprimerade och visar ofta stark ilska över sin situation. Föräldrar och barnet själv 

uttrycker att just lek och att vara i sociala sammanhang med jämnåriga var svårt. När ett 

barn varit ifrån vänner och skola under en längre tid så hamnar de efter och kan snabbt 

hamna utanför bland vänner. Hos de yngre är alltså lek något som kan vara till hjälp att 

skapa förtroendefulla relationer och utveckla möjligheter att hantera begränsningar i 

sjukdomen. Eftersom de får upprätthålla denna utveckling som är viktig, får de en mer 
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social vardag och kan på ett annat sätt förstå hur de ska integrerar med sina vänner i 

exempelvis skolan (Witt et al. 2019).  

Bettle et al. (2017) skriver i sin artikel att sjuksköterskan kunde identifiera de vanligaste 

symtomen som barn uppvisade under behandling av akut lymfatisk leukemi. Dessa var 

buksmärtor, huvudvärk samt bensmärtor, i samband med dessa fysiska symtom 

uppträdde ångest hos dessa barn. Sjuksköterskan uppmanar ofta till farmakologisk 

smärtlindring ihop med icke farmakologisk smärtlindring. I denna studie var det av vikt 

för den drabbade familjen att ha en nära kontakt med sin sjuksköterska och med barnets 

bästa i fokus (Bettle et al. 2017). Detta kan därför kopplas till just lek som beskrivs i 

Albuquerque Soares et al. (2014) artikel som en metod att använda för bidragande till en 

nära relation mellan sjuksköterskan och familjen. Genom lek kan barnet få ta plats och 

föräldrarna kan känna sig delaktiga på ett mer begripligt sätt. Många föräldrar har inte 

särskilt mycket kunskap kring deras barns sjukdom eller behandling i början av 

insjuknandet. Med hjälp av lek kunde sjuksköterskan väva in undervisning och kunskap 

för både barn och föräldrar som lättare kan hantera denna information (Albuquerque 

Soares et al. 2014).  

För barn med leukemi innebär det ett liv som kontinuerligt avbryts på grund av behovet 

av medicinering menar Rindstedt (2013). Periodvis är det också nödvändigt att ta en 

stor mängd medicin hemma, vilket vissa barn har svårt att vänja sig vid. Lek och roliga 

ritualer blir en viktig strategi för sjuksköterskan i hennes arbete för att underhålla 

barnen och samtidigt kunna utföra sin omvårdnad. Även föräldrar tar del av 

sjuksköterskans strategier för att underhålla sitt barn när de fick medicin hemma 

(Rindstedt, 2013). Albuquerque Soares et al. (2014) skriver i sin studie att 

sjuksköterskor ofta ägnar tid till att försöka tillgodose barnens behov. Leken var en 

viktig och nödvändighet hos barnen för att interagera i omvårdnaden. Leken blev även 

en betydelsefull resurs för att tillgodose de fysiska, emotionella och sociala aspekterna 

hos barnen. 

 

DISKUSSION 

Under detta stycke kommer vi att diskutera styrkor och svagheter av vald metod. Det 

kommer även här diskuteras om de delar i resultatet som ansågs som huvudpunkterna. 

 

Metoddiskussion 

I detta examensarbete användes databaserna Cinahl, PubMed och Medline, eftersom 

dessa databaser inriktar sig på vetenskapliga artiklar med områden som vård och 

medicin, omvårdnad och hälso- och sjukvård. Avgränsningen av databaser gjorde det 

möjligt att hitta relevanta vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsområdet och lättare 

kunna besvara examensarbetets syfte (Friberg 2017, ss. 145-146). I alla databaser 

användes samma sökord i samma ordning för att få liknande avgränsningar och 

områden relevanta för syftet. Sökorden översattes från svenska till engelska genom att 

ta hjälp av databasen Svensk MeSH (Karolinska institutet, u.å). I Cinahl användes även 

databasens egen programsökning att få fram ämnesord. Genom Cinahl subject headings 

söktes det på de olika begrepp som var relevanta för detta examensarbetes syfte och 
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resultatet visade olika förslag inom ordet som kunde användas. Genom Cinahl subject 

heading fanns det även en liten förklaring till varje sökord, detta gav en insikt i vad 

begreppet som användes innebar och vad det potentiellt kunde ge för resultat i en 

sökning.  

De begränsningar som användes i samtliga databaser var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2010-2019, engelskspråkiga och peer-reviewed. Publicerad 

tidsperiod gav större pålitlighet att artiklarna bestod av nya studier och inte äldre än tio 

år gamla. De flesta vetenskapliga artiklar framtogs från databasen Cinahl men flertalet 

samma artiklar påträffades även i PubMed och Medline. Artiklar med medicinskt 

område samt vuxna som haft leukemi som barn exkluderades i detta examensarbete 

eftersom huvudområdet är omvårdnad samt att resultaten skall bygga på 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete som bedrivs i nutid, detta ökade relevansen för 

examensarbetets syfte. Vi använde litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar som 

metod eftersom det gjorde att vi fick en bra uppfattning av att läsa andra studier kring 

vårt ämne. Det gav en fördjupad kunskap kring sjuksköterskans omvårdnadsarbete av 

att läsa både kvalitativa och kvantitativa studier som är ännu aktuella. I resultatet får vi 

fram sjuksköterskans omvårdnadsarbete från tre olika perspektiv; barnens, föräldrarnas 

och sjuksköterskan själv. Efter granskning av artiklarna framkom de olika perspektiven 

som vi därför valde att arbeta utefter. Enligt sjuksköterskans perspektiv framkommer 

det att betydelsen av att nå fram till barnen och familjen i sin helhet var av störst vikt. 

Detta framkommer även utifrån föräldrarnas perspektiv. Barnen framhäver istället 

vikten av trygghet samt känsla av hantering av sin sjukdom, dessutom är smärta, oro 

samt rädsla något som barnen vill bli av med och föräldrarna beskriver i samband med 

detta en oro över att inte räcka till för sitt barn i dessa svåra situationer. Sjuksköterskan 

anser i likhet med föräldrarna att känslan av att inte räcka till är stor. Dessa vinklar på 

perspektiven reflekteras över i denna studie.  

 

Samtliga vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2017, s. 147) 

kvalitetsgranskningsmodell, se bilaga 2. Nio artiklar var kvalitativa och två artiklar var 

kvantitativa. Det blev positivt att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder, eftersom det gjorde att artiklarnas resultat utökades med siffror och 

beskrivande text. En del artiklar med relevant titel och abstrakt gick inte att få tillgång 

till, på grund av att Högskolan i Borås bibliotek inte hade tillgång till dem. Detta kan bli 

en svaghet för detta examensarbete, eftersom relevanta vetenskapliga artikel kan ha 

missats. De vetenskapliga artiklarna kommer från olika världsdelar med samma 

infallsvinkel i leukemi. Detta ger en överblick över samma område men från olika 

länder. Detta kan anses som en styrka då syftet i examensarbetet kan besvaras från ett 

internationellt perspektiv snarare än ett nationellt. En svaghet som kan uppstå är att 

artiklarna är skrivna på engelska som inte är vårt modersmål, vilket kan göra att 

misstolkningar uppstår vid läsning av artiklarna. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visar på att sjuksköterskor som arbetar med sjuka barn behöver 

arbeta utifrån en familjefokuserad omvårdnad, där barnet som är patienten står i 

huvudfokus. Kommunikation och information från sjuksköterskor är en central del i 

omvårdnaden och de behöver goda kunskaper i hur de ska förmedla och nå fram till 
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varje enskild familj. Resultatet visar även på att lek och nöje är en viktig del i 

omvårdnaden för sjuka barn, som kan bidra till bättre kommunikation mellan 

sjuksköterskan och barnet samt tröst och distrahering hos barnen som får genomgå tuffa 

undersökningar och behandlingar.  

I stycket nedan kommer vi att diskutera två huvudpunkter från resultatet som vi ser som 

viktiga i sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi, utifrån andra studier. Ena 

diskussionen handlar om sjuksköterskans relation och bemötande för barnet och 

familjen och den andra diskussionen handlar om lek som kommunikationsmedel. 

 

Sjuksköterskans omvårdnad i relation till kommunikation och information för 

hela familjen 

I resultatet framhävs det att sjuksköterskan kommer vara i de allra flesta fall den första 

vårdkontakten och samtidigt den närmaste. Vilket ställer krav på sjuksköterskan att 

bilda sig en uppfattning om var barnet och familjen vet sedan innan samt vad som 

behöver informeras. För att sjuksköterskan skall kunna åstadkomma detta, krävs en nära 

och öppen kommunikation som bygger på respekt (Bovero et al. 2018; Xie et al. 2016; 

Albuquerque Soares et al. 2014). Enligt Beentjes och Cockett (2019) beskrivs 

kommunikation och information som en av de viktigaste delarna i den familjecentrerade 

vården. Det är sjuksköterskans uppgift till stor del att informera barnet och dess familj 

om diagnosen och behandlingen. För att informationen ska vara begriplig så måste 

sjuksköterskan anpassa informationen och kommunicera efter barnet och familjens 

förmåga att förstå och bearbeta handledning, exempelvis bör medicinska termer bland 

annat inte användas. Det är av vikt att sjuksköterskan även tar reda på vad familjen 

redan vet sedan tidigare och vilken förförståelse de har för att informationen skall vara 

av nytta. 

I vårdprocessen genomgår familjen en psykosocial stress av olika slag, då det är 

påfrestande psykiskt att få ett cancerbesked och att sedan genomgå behandlingar och allt 

vad det innebär för att överleva sjukdomen. Därför bör sjuksköterskan ha kunskaper om 

föräldrarnas psykosociala mående för att sedan kunna anpassa omvårdnaden efter deras 

behov. Detta är även något som kan variera med tiden och hänsyn ska därför tas till att 

omvårdnadsplanen kan behöva justeras allt eftersom. Flera utav barnen har uppgett att 

genom sjuksköterskan närvaro så upplever de att deras ångest försvinner eller bör 

försvinna även om fallet inte alltid är så. Därför beskrivs flera metoder eller sätt som 

sjuksköterskan kan använda sig utav för att hjälpa barnen med egenkontroll av deras 

ångest och ångesthantering. Dock kunde det uppstå problem eller svårigheter eftersom 

barnen ofta var vid låg ålder och inte kunde förstå på samma sätt som en vuxen person. 

Återigen belyses därför familjen som en helhet eftersom föräldrarna fick vara till en 

hjälp vid användandet och behärskning av dessa ångest hanteringsmetoder. Ur ett 

lärande syfte så uppskattar barnen att få lärdom och kunskap om sin cancersjukdom 

samt hantering av sjukdomen och dess biverkningar. De beskrev även att få ta del av 

andra barns upplevelser och hantering var betydelsefullt (Beentjes & Cockkett 2019). 

Med hjälp av denna kunskap kan det implementeras ny kunskap hos sjuksköterskan som 

arbetar med barn vilket i sin tur kan underlätta och förenkla omvårdnadsarbetet. 

Förhoppningsvis kan det då leda till minskad vårdtid eller att mindre tid behöver läggas 
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på varje patient och att tiden fördelas mer jämt. Både den nya kunskapen och den 

eventuellt minskade vårdtiden bidrar till hållbar samhällsutveckling.  

 

Mötet med familjen ur ett läkar- och sjuksköterskeperspektiv med störst fokus på 

sjuksköterskans perspektiv 

Forsey, Salmon, Eden & Young (2011) beskriver mötet med familjen ur sjuksköterskors 

och läkares perspektiv. Läkarna har beskrivit det emotionella som något av det svåraste 

i mötet med framförallt föräldrarna. De upplevde svårigheter att hantera och bemöta 

föräldrarna när de var i chock, rädda, ledsna och så vidare. Sjuksköterskorna beskrev sitt 

möte med familjen som något där det emotionella fick ta stor plats, de ville ta reda på 

vilken emotionell nivå föräldrarna och barnet befann sig i och hur de kunde hjälpa dem 

med detta. Sjuksköterskorna strävade efter ett mer patientnära arbete med en öppen och 

stark relation till skillnad mot läkarna. Däremot upplevde sjuksköterskan i vissa fall att 

deras arbete som relaterades till hantering av emotionella svårigheter ibland var osynligt 

och otillräcklig. Slutligen har flera familjer fått en god omvårdnad av deras emotionella 

svårigheter som uppstår under vårdprocessen särskilt när sjuksköterskor och läkare 

arbetar som ett team och strävar mot samma mål (Forsey et al. 2011). Detta kan 

relateras till den del i resultatet kring god kontinuitet i vården eftersom det är då som 

familjens behov verkligen får ta plats. Dessutom är det då som sjuksköterskans samt 

läkarens roll syns i vården och får fylla sitt syfte (Ångström-Brännström & Norberg 

2014; Bovero et al. 2018). 

Lek som kommunikationsmedel 

I fem studier från resultatet framkom det att leken var ett viktigt verktyg för 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och barnet. Leken och fantasin möjliggjorde 

för barn med leukemi att hantera sin sjukdom och dess tuffa biverkningar och 

behandlingar. Leken blev viktig i att få träffa andra barn och samtidigt fortsätta sin 

utveckling i livet (Witt et al. 2019; Han, Liu & Xiao, 2017; Ångström-Brännström & 

Norberg, 2014; Rindstedt, 2013; Albuquerque Soares et al. 2014). Genom ritning och 

målning kunde barn uttrycka och förmedla sina känslor till sjuksköterskan och sina 

föräldrar (Ångström-Brännström & Norberg, 2014). I jämförelse med Maia, Ribeiro & 

De Borbas (2010) studie visar det att den lekfulla kreativiteten i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete med barn blir viktigt för deras återhämtning till hälsa, socialisering 

och autonomi. Leken blir en viktig vårdstrategi för sjuksköterskan att använda sig av för 

att främja hälsa hos barn på sjukhus. Leken finns i barns dagliga rutiner och kan 

reducera smärtsamma och obehagliga procedurer de får genomgå (Maia, Ribeiro & De 

Borba, 2010). Barn med leukemi har även stunder där de inte kan leka fullt ut, 

exempelvis på grund av infektionsrisk eller biverkningar som hindrar dem från att vara 

fysiskt aktiva menar Da Silva, Cabral & Christoffel (2010) i sin studie. Begränsningarna 

kan leda till minskad livsrytm och passivitet hos barnet som kan försämra 

sjukdomstillståndet. Det blir då viktigt för sjuksköterskan att föra fram leken med andra 

metoder hos barn med leukemi, exempelvis genom humor och fantasiberättelser för att 

fortsatt visa omtanke och främja hälsa hos barnen samt öka deras motivation (Da Silva, 

Cabral & Christoffel, 2010). 
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Lekterapin ger sjuksköterskor möjligheten att få lära känna barnet som person och få en 

bredare bild av personen bakom sjukdomen. Leken blir även en viktig faktor i att skapa 

en relation med barnet där tillit kan bildas och ge trygghet för barnet och dess familj 

(Maia, Ribeiro & De Borba, 2010). Sjuksköterskor menade på att barn lättare tog emot 

information genom lekterapi och samtidigt får de en god kommunikation mellan 

varandra, där barnet vågar fråga mer och interagera i sin omvårdnad. Samtidigt fick 

sjuksköterskor bättre förståelse för barns olika känslor och beteenden, som de lättare 

kunde hantera och bygga upp en skonsam relation (Maia, Ribeiro & De Borba, 2010). 

Li, Chung & Ho (2011) skriver i sin studie att lekterapi visade också på att barns 

psykologiska tillstånd blev bättre. Oro och ångest som många barn upplever vid svåra 

sjukdomar kan minskas genom att de får leka och hantering av stress kan förbättras med 

hjälp av lekterapi. 

Leken blir ett viktigt vårdinstrument för sjuksköterskor och barnen vid svåra situationer. 

Det skapar en trygghet för sjuksköterskan att alltid kunna använda sig utav lekterapi i 

sitt omvårdnadsarbete och nå fram till barnen. Barn får en bättre sjukhusvistelse och 

lättare interagera sig i en ny miljö (Maia, Ribeiro & De Borba, 2010). Utveckling i 

barnens självkontroll över sin situation och hantering av smärta kan främjas med hjälp 

av lekterapin och bli en distrahering i jobbiga stunder. Lekterapin kan även utveckla 

sjuksköterskans pedagogiska förhållningssätt, genom att barn lättare kan förstå över den 

omvårdnad och behandling de får (Da Silva, Cabral & Christoffel, 2010). 

 

SLUTSATSER 

• Den vårdande relationen mellan sjuksköterskan och barnet blir betydelsefullt för 

barnets trygghet i sin omvårdnad. 

• Familjen i sin helhet är en stor resurs och trygg punkt i barnets liv. 

Sjuksköterskor var i behov av goda kunskaper i kommunikation och bemötande 

samt hur information ska delges utefter varje enskilt behov. 

• Leken var en central del för sjuksköterskans omvårdnadsarbete med sjuka barn. 

Leken underlättade för sjuksköterskors arbete och var samtidigt som en tröst för 

barnen under tuffa perioder av sin sjukdom. 
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(ANP) i en pediatrisk 

onkologisk enhet. 

En kvalitativ design 

där omvårdnadsrollen 

utvärderades. 

Med hjälp av en 

ram där sju steg 

ingick, 

utvärderades sjuks

köterskans 

avancerad 

omvårdnadsroll i 

den patiencentarde 

vården. Där ANP 

kunde 

implementeras 

gradvis och visa på 

en positiv 

utveckling. Detta 

underlättade ett 

specifikt samråd 

och en helhetssyn. 

Denna 

implementerin

g som gjordes 

uppskattades 

på olika nivåer 

och gjorde 

nytta till viss 

grad däremot 

bidrog det till 

en positiv 

utveckling i 

den 

avancerade 

vården som 

faktiskt 

bedrivs. Det 

ansågs att 

dessa 

reflektioner 

och nya 

implementerin

gar borde 

finnas med vid 

alla fall av 

vård till barn 

som 

diagnostiserats 

med akut 
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lymfatisk 

leukemi. 

Coping 

strategies of 

children 

treated for 

leukemia in 

China. Han, 

J., Liu, J-E. & 

Xiao, Q. 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing, 30 

2017, Kina. 

Studien gick ut på att 

hanteringsstrategier 

och hantering av 

barnens 

sjukhusvistelse skulle 

beskrivas, studien 

gjordes på ett sjukhus 

i kina. 

Kvalitativ design 

med djupgående 

intervjuer samt 

semistrukturerade 

intervjuer med 29 

kinesiska barn som 

genomgick 

leukemibehandling. 

I resultat belyses 

barnens sätt att 

anpassa sig 

psykologiskt och 

de använde sig 

framförallt av tre 

sätt som var 

självreglering, 

hjälp av 

vårdpersonalen 

samt hjälp av 

föräldrarna. Det 

ingick även 

problemlösnings 

hantering i form av 

känslomässig 

hantering där 

känslomässigt stöd 

sänktes av barnen. 

Alla barn hade 

olika sätt att 

hantera sina 

besvär på och 

det skilde sig 

även hos varje 

enskilt barn 

under 

vårdtiden. 

Något som 

kunde påverka 

negativt var 

den kinesiska 

kulturen och 

detta visade 

sig vara ett 

problem en del 

barn. 

Evaluation of 

nurse-led 

management 

program to 

complement 

the treatment 

of adolescent 

acute 

lymphoblastic 

leukemia 

patients. Lin, 

H., Zhou, S., 

Zhang, D. & 

Houng, L. 

Applied 

Nursing 

Research, 32 

2016, Kina. 

Att utvärdera en 

sjuksköterskehanterad 

ledningsmodell av 

tonåriga akuta 

lymfoblastiska 

leukemi (ALL) och 

förbättra deras 

psykologiska vård 

och livskvalitet. 

Kvantitativ 

studiemetod, 

randomiserades till 

en sjuksköterskeledd 

ledningsmodellgrupp. 

Resultat visade på 

att sjuksköterskors 

stöd och tröst 

kunde reducera 

ångest och oro hos 

barn med leukemi. 

Sjuksköterskans 

närvaro spelade en 

viktig roll i att 

förmedla trygghet 

hos barnen. 

Det är 

nödvändigt att 

varje enskilt 

barn ses som 

unikt och får 

en anpassad 

vårdplan för 

mer gynnsam 

lindring av 

lidande och 

förbättra 

livskvalitet hos 

patienten. 

Children’s 

strategies to 

handle 

cancer: a 

Att undersöka olika 

sätt sjukvårdspersonal 

och föräldrar stöder 

barn i deras hantering 

Kvalitativ 

studiemetod med 

användning av en 

video etnografisk 

Samverkande 

berättelser, 

humoristiska 

behandlingsmetode

Sjukvårdspers

onal, 

tillsammans 

med föräldrar, 
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video 

ethnography 

of imaginal 

coping. 

Rindstedt, C. 

Child: Care, 

Health & 

Development, 

40(4) 2013, 

Sverige. 

av sin sjukdom. metod. 93 timmar 

videoinspelade 

interaktioner mellan 

barn, föräldrar och 

personal. 

r, lekfulla ritualer 

och roll-

reversering spel, 

var alla typer av 

metoder att hjälpa 

cancersjuka barn 

att hantera sin 

sjukdom. 

spelade en 

viktig roll i 

hanteringsproc

essen. På olika 

sätt hjälpte 

sjukvårdsperso

nalen 

föräldrarna att 

svara på sina 

barn på sätt 

som är 

anpassningsbar

a för att klara 

sig. 

Exploring the 

potential of a 

pretend play 

intervention 

in young 

patients with 

leukemia. 

Witt, S., 

Escherich, G., 

Rutkowski, 

S., 

Kappelhoff, 

G., Frygner-

Holm, S., 

Russ, S., 

Bullinger, M. 

& Quitmann, 

J. Journal of 

Pediatric 

Nursing, 44 

2019, 

Tyskland. 

Studien hade två 

syften; 1) att få 

kunskap om 

föräldrars och 

sjuksköterskors 

uppfattningar om 

cancersjuka barns 

resurser, bördor och 

förmåga att låtsaslek. 

2) att förbereda 

initieringen av en 

låtsaslek baserat på 

barns behov och 

inkluderat föräldrars 

och sjuksköterskors 

feedback. 

Kvalitativ design 

med 

semistrukturerade 

intervjuer med 13 

föräldrar till barn 

som diagnostiserats 

med leukemi och 15 

sjukvårdspersonal 

inom pediatrisk 

onkologi. 

Resultatet visade 

på att lek hjälpte 

barn att hantera sin 

sjukdom. Leken 

var ett viktigt 

kommunikationsm

edel mellan barnet 

och sjuksköterskor. 

Föräldrarnas 

livskvalitet och 

föräldrarnas behov 

var en viktig del i 

omvårdnaden att 

förutse. 

Låtsaslek för 

unga 

cancerpatienter 

hjälper till 

hantering av 

sjukdomen och 

behovet av 

stöd från 

sjuksköterskor 

och föräldrar 

spelade en 

viktig roll av 

barnets 

sjukdom. 

Experience 

and nursing 

needs of 

school-age 

children 

undergoing 

lumbar 

puncture 

during the 

Att beskriva 

erfarenheter och 

omvårdnadsbehov 

hos kinesiska 

skolbarn 

diagnostiserade med 

ALL under 

lumbalpunktion. 

En beskrivande 

kvalitativ forskning. 

Tjugo barn i 

skolåldern med akut 

lymfoblastisk 

leukemi deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer på ett 

Vid en lumbal 

punktering för 

behandling av akut 

lymfoblastisk 

leukemi upplevde 

kinesiska barn i 

skolåldern 

komplexa 

psykologiska 

Barn 

uppskattade 

information 

om sjukdom 

och 

behandlingar. 

Barn var i 

behov av god 

kommunikatio
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treatment of 

acute 

lymphoblastic 

leukaemia: a 

descriptive 

and 

qualitative 

study. Xie, 

A., Shan, Y., 

Niu, M., 

Chen, T. & 

Wang, X. 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

26(21-22) 

2016, Kina 

barnsjukhus i Kina. känslor (rädsla, 

spänning, 

hjälplöshet, sorg 

och ångest). De 

upplevde också 

fysiskt obehag. De 

hade multipolära 

behov, såsom 

information, 

kommunikation, 

respekt, 

självaktualisering, 

miljö och 

utrustning. 

n med 

sjuksköterskor. 

Livskvalitet 

förbättrades 

för barnen vid 

god 

information 

och närvaro av 

sjuksköterskor. 

Children 

undergoing 

cancer 

treatment 

describe their 

experiences 

of comfort in 

interviews 

and drawings. 

Ångström-

Brännström, 

C. & 

Norberg, A. 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing, 

31(3) 2014, 

Sverige. 

Att undersöka hur 

barn som genomgår 

cancerbehandling 

beskriver deras 

upplevelse av 

komfort. 

Kvalitativ 

beskrivande 

intervjustudie. Barn 

intervjuades och bad 

göras teckningar.  

Resultatet visade 

att barnen 

uthärdade obehag 

under 

behandlingen och 

ibland kunde 

uttrycka det. De 

fann tröst särskilt 

från sin familj och 

från 

sjukhuspersonal. 

Leken var ett 

viktigt 

kommunikationsm

edel att förmedla 

sina känslor och 

behov. 

I diskussionen 

beskrivs det 

om barns 

användande av 

sin kreativitet 

för att 

kommunicera. 

Ritning var en 

bra metod att 

uttrycka sig. 

Föräldrarnas 

närhet var en 

tröst som blir 

nödvändigt för 

barnet under 

sin sjukdom. 

 


